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Tervehdys Kiiminki-lehden lukijat! Näin se on 
taas kesä, joka ei ole vielä kunnolla alkanutkaan, 
kääntymässä syksyksi. Lapset odottelevat innok-
kaina koulun alkua ja vanhemmat ovat jo palail-
leet levänneinä ja puhtia täynnä töiden ääreen 
kesälomilta.

Lomien päätteeksi on hyvä kokoontua yhteen 
muistelemaan kesää ja tapaamaan tuttuja sekä 
tuntemattomia ihmisiä Kiiminkipäiville, joka jär-
jestetään jo 41. kerran 7.-9.8.2015. Toivottavasti 
sää suosii totuttuun tapaan!

Vaikka Kiiminki onkin osa Suur-Oulua, tun-
tuu pitäjäpäiville olevan tilausta. Ehkä jopa 
enemmän kuin aiemmin, itsenäisen Kiimingin 
aikana. Tästä kertoo ihmisten kiinnostus ennak-
koon Kiiminkipäiviä kohtaan. Torimyyjiä tulee 
paikalle enemmän kuin koskaan. Mitä ilmeisim-
min kauppaa on syntynyt aiempina vuosina hy-
vin ja sana on kiirinyt muidenkin korviin.

Ohjelma on jälleen erittäin monipuolinen. Pari 
uutuutta mainitakseni tapahtuma-alueella on 
mahdollisuus koeajaa mönkijöitä ja kokeilla voi-
miaan oikeilla voimamieskisojen välineillä.

Yrittäjät ovat tänäkin vuonna myyneet ahke-
rasti markkina-arpoja, joissa pääpalkintona on 

poreilla ja led-valoilla varusteltu kylpytynnyri. 
Näillä arvoilla sekä markkinoilla anniskeluteltan 
myynnillä kerätään varoja Kiiminkipäivien jär-
jestämiseen.

Kuulemma tulevan yrittäjän tunnistaa jo pe-
ruskoulussa siitä, että laskento on nelonen ja us-
konto kymppi. Kyllä tässä taas on ollutkin usko 
koetuksella, kun on koettanut ilmaistapahtumaa 
järjestää vähin varoin. Tapahtuma on vuoden 
tärkein ja suurin ponnistus Kiimingin Yrittäjille 
sekä suuri osa Kiimingin tapahtumakesää.

Kaiken tämän ovat mahdollistaneet uupumat-
tomat talkoolaiset ja yhteistyökumppanit, joita 
tahdon kiittää jo näin etukäteen. Onnistuneista 
Kiiminkipäivistä ei puutukaan enää kuin te ih-
miset. Tulkaahan kaikki ikään, kokoon tai väriin 
katsomatta joukolla paikalle, että saadaan taas 
kerran hyvät pitäjäpäivät!

Aurinkoa odotellen

Miika Sutinen
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry

Kiiminkipäiville on edelleen tilausta

”Kuulemma tulevan yrittäjän tunnistaa jo peruskoulussa siitä, että 
laskento on nelonen ja uskonto kymppi. Kyllä tässä taas on ollutkin 
usko koetuksella, kun on koettanut ilmaistapahtumaa järjestää vä-
hin varoin. Tapahtuma on vuoden tärkein ja suurin ponnistus Kii-

mingin Yrittäjille sekä suuri osa Kiimingin tapahtumakesää.”
Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, Miika Sutinen, toivottaa kaikki tervetul-
leeksi Kiiminkipäiville.

Torikauppa ei ole vapaa-ajan 
toimintaan verrattavaa puu-
hastelua, vaan vakavaa am-
mattitoimintaa perheiden 
leivänhankinnan turvaami-
seksi. Lähes jokaisessa kun-
nassa on tehty markkinoista 
kesätapahtumien vetonaula, 
kesämatkailun täky.

Kiimingissä järjestetään 
perinteiset Kiiminkipäivät 
elokuun alussa. Tapahtu-
massa täyttyy kaksi hyvien 
markkinoiden oleellista teki-
jää: on oltava runsaasti mark-
kinakauppiaita ja asiakkaille 
on järjestettävä viihteellistä 
ohjelmaa. Kaikki markkinoil-

Markkinatapahtumat ovat 
hyvää elinkeinopolitiikkaa

le tulevat eivät tule etsimään 
ostettavaa, vaan nauttimaan 
tunnelmasta.

Kiiminkipäivät avaa 
pienyrittäjälle tien tuottei-
den suoramyyntiin. Vaik-
ka suuryritykset hallitsevat 
julkisuutta, niin talouselä-
mä pyörii pitkälle pienten ja 
keskisuurten yritysten va-
rassa. Pienyrittäjien merki-
tys hyödykkeiden ja palve-
luiden tuottajina korostuu, 
sillä Suomessa 40 prosenttia 
yrityksistä toimii yksinyrit-
täjänä.

Heistä löytyy runsaas-
ti erilaisia tuotteiden tekijöi-

tä. Ongelmana on se, miten 
tuotteet saadaan vaihdettua 
rahaksi. Suomalaista päivit-
täiskauppaa hallitsee muu-
tama suuri ketju. Käsityön-
tekijöillä ja alkutuottajilla 
on mahdoton tehtävä pääs-
tä ketjun hyllylle. Estee-
nä ovat pienet toimitusmää-
rät ja tiukka ketjun ohjaus. 
Tuotteista saatava hinta ei 
useinkaan peitä edes tuo-
tantokustannuksia. Monet 
pienyrittäjät eivät näe mie-
lekkäänä myydä tuotteitaan 
marketteihin. Hyllynpää ei 
anna kasvoja käsin tehdyil-
le tuotteille eikä se kerro ta-
rinoita.

Pienestäkin suoramyyn-
titoiminnasta saattaa muo-
dostua hyvin merkittävää 
myyntitoimintaa. 

Maskun huonekaluketjun 
omistaja Toivo Sukari opet-

AcoNet Oy on erikoistunut 
sähkötekniseen suunnitte-
luun, yrittäjänä Jouni Orre.

Ekvidi Oy toimii liikkeen-
johdon konsultoinnin parissa, 
yrittäjänä Jukka Alasirniö Jää-
listä.

Ikkuna Saukot Oy on Ta-
pio Saukon yritys, joka tekee 
rakennusten ja rakennelmien 
purkua sekä rakennuspaikko-
jen valmistelutöitä.

Jarkimo Oy:n Jari Jurmu 
tekee töitä yhdyskuntasuun-
nittelun parissa.

Kotieläinpiha WillaHilla 
järjestää leirejä ja muita eläin-
tenhoitoon liittyviä tapahtu-
mia Huttukylässä, nuorena 
yrittäjänä Jenna Ratilainen.

Kuljetus Lassila Oy toimii 
tieliikenteen tavarankuljetuk-
sen parissa Jäälistä käsin, yrit-
täjänä Vesa Lassila.

Kuljetus Timo Laamanen 
on tieliikenteen tavarankulje-
tusyritys.

Kuva-Apu Matti on Matti 
Vuorman valokuvaamo, joka 
tekee myös muuta kuvaustoi-
mintaa.

Rakennuspalvelu A. A. 
Timonen rakentaa asuin- ja 
muita rakennuksia yrittäjä 
Aarne Timosen johdolla. Sof-

taNero Esa Pelttari on erikois-
tunut ohjelmistojen suunnitte-
luun ja valmistukseen.

Tmi Maria Karhumaa tar-
joaa kotipalveluita ikäänty-
neille ja vammaisille.

Toiminimi Annika Jaako-
la pyörittää Jäälissä parturi-
kampaamoa.

Yrittäjäyhdistyksen jäse-
neksi liittymällä saat käyttöösi 
myös aluejärjestön ja keskus-
liiton tarjoamat edut. Järjes-
tönä vaikutamme siihen, että 
yhteiskunta ja sen päättäjät 
suhtautuvat kannustavasti ja 
tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä 
saat rahanarvoisia jäsenetuja 
muiden muassa vakuutuksis-
ta, polttoaineista ja majoituk-
sesta. Yrittäjäjärjestön neu-
vontapalvelu ja koulutukset 
tukevat yrittämisen haasteissa 
ja auttavat välttämään karikot 
jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi 
joukkoomme kaikki yrittäjät, 
oletpa ollut yrittäjänä pitem-
pään tai vasta ryhtynyt yrittä-
jäksi tai olet kiinnostunut se-
niorijäsenyydestä. Meitä on jo 
115 000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan toimin-
taan!

Uudet jäsenet

Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on viime ke-
vään ja kesän aikana liittynyt kaksitoista 

uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistyksessä 
on yhteensä noin 150 jäsentä.

Taivalkosken kalan Pentti 
Parviainen kiertää ahkerasti 
markkinatapahtumia ympä-
ri Suomea ja Kiiminkipäivillä-
kin yritys ollut usein mukana. 
Tämän kesän Kiiminkipäi-
villä kalatuotteita tulee myy-
mään Pentin poika Oskari 
Parviainen.

teli kaupankäynnin lakeita 
myymällä sianporsaita. Ta-
varaketju Kärkkäistä pyörit-
tävä Juha Kärkkäinen kierteli 
aikanaan linja-autolla Poh-
jois-Suomen markkinoita ja 
toreja. 

Oululainen Lauri Kela oli 
nuoruudessa tunnettu tori-
kauppias, joka rakensi Ou-
lun keskustaan kiinteistön, 
joka tunnetaan nykyisin Ant-
tilan tavaratalona.

Pienyritystoiminta vaa-
tii rohkeutta, riskinottoa, 
stressinsietokykyä ja sin-
nikkyyttä. On totuttava sii-
hen, että päähän potkijoita-
kin löytyy. Silti yrittäjyys on 
palkitsevaa. Se antaa sisältöä 
elämään, vaikka aina se ei ta-
kaa palkansaajan tasoista toi-
meentuloa eikä eläkekerty-
mää.

Monet yrittäjät ovat hen-
kilöitä, jotka haluavat työs-
kennellä itsenäisesti, ja hei-
dän luonteelleen eivät sovi 
säännölliset työajat ja palk-
katulo.

On ilo nähdä kun moni 
pienyrittäjä saa merkittä-
vän toimeentulon lisän Kii-
minkipäiviltä. Hyötyjänä on 
alkutuottajien lisäksi koko 
talousalue. Kiiminki saa tun-
nettavuutta palvelu- ja kesä-
matkailupaikkana.

Pentti Parviainen
torikauppias ja 
kalatalousyrittäjä
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Käy, soita, asioi sähköisesti 

tai tule kokeilemaan 

etäpalvelua Kelan, Vero-

hallinnon tai Maistraatin 

palveluissa

Kiimingin Asiointipiste
Lempiniementie 2 • puh. 050 316 7618 
asiointipiste.kiiminki@ouka.fi
Avoinna ma-pe klo 8.30–16 

Oulu10, 
Kiimingin asiointipiste
palvelee teitä mm.
○ Neuvonta ja ohjaus kaupungin palveluista
○ Kaupungin lähettämien laskujen maksu
○ Lipunmyynti, mm. Oulun kaupunginteatteri, 

Oulu Sinfonia, Teatterikuoppa, kaupungin  
liikuntapaikat

Tarjoamme myös neuvontaa ja ohjausta  
valtionhallinnon palveluista  
(mahdollisuus etäpalveluyhteyteen)
○ TE-toimisto
○ KELA
○ Vero
○ Poliisin  

lupapalvelut
○ Maistraatti

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

joka keskiviikko klo 18, 
alkaen odottelubingolla klo 17.45

Bingo
Päävoittona 

100 euron ostokortti

Hannuksen kyläyhteisön kotisivut: 
hannus.kiiminki.dy.fi

Tervetuloa!

Huom! Mitä enem-
män pelaajia, sitä 
suuremmat voitot.

Pölöhöttäjät esittää : 
Tullista eivät 
tulleet.....kaan 

Hannutsialaiset 15.8. klo 18, 
näytelmä klo 19. 

10 euron kahvilippu 
sisältää myös arvan. 

Lopuksi elävää musiikkia.
Syötävää. 
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät ry juhlistaa 5.9. kansallista 
juhlapäivää Yrittäjän päivää 
juhlallisen gaalan merkeis-
sä. Kutsuvieraille tarkoitet-
tu tilaisuus pidetään Radis-
son Blu Hotellissa Oulussa ja 
esiintymään on saatu nimek-
käitäkin vieraita, kuten Lau-
ri Tähkä ja Johanna Pakonen. 

PPY juhlistaa Yrittäjän 
päivää gaalan merkeissä

Musiikkia kuullaan myös 
mieskuoro Pohjan Laulul-
ta, jota johtaa kuoromusiikin 
läänintaiteilija Mihkel Kol-
dits.

PPY:n hallituksen pu-
heenjohtaja Lauri Mikko-
nen pitää juhlapuheen ja li-
säksi toimitusjohtaja Marjo 
Kolehmainen julkistaa Vuo-

den Kaupantekijä ja Vuoden 
Kaupantekopäivä -kilpailu-
jen tulokset. Ohjelman lisäksi 
osallistujat saavat nauttia ta-
sokkaan illallisen. Illan juon-
taa Sami Alasimi. Ilmoittau-
tumiset 19.8.2015 mennessä 
osoitteeseen www.kaupan-
tekopaiva.fi.

Yrittäjän päivästä on tul-

Esiintyjinä nähdään suosittu pohjalainen muusikko Lauri Tähkä sekä tanssikansalle tuttu vuoden 2002 tangokuningatar Jo-
hanna Pakonen. 

lut kansallinen juhlapäivä, 
jota vietetään 5. syyskuu-
ta monin eri tavoin ympä-
ri maan – kouluissa ja op-
pilaitoksissa, yrityksissä, 
työpaikoilla ja järjestöissä. 
Yrittäjänpäivänä nostetaan 
Suomen lippu salkoon. Päivä 
otettiin almanakkaan merk-
kipäiväksi vuonna 2010.

Gaalan juontaa Sami Alasimi.

KuvA HELi HirvELä

Kiimingin Yrittäjien hallituksen jäsenillä sekä muilla aktiivijäsenillä on Kiiminkipäivien järjestelytehtävissä runsaasti talkootyö-
tä. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, eli Kiiminkipäivät ovat olleet kuluneen vuoden ajan Kiimingin Yrittäjien hallituksen 
kokouksien yhtenä aiheena. Kuvassa hallitus hieman vajaalukuisana koolla kesäkuussa Kiimingin Grillin kokoushuoneessa; 
Minna Huru, Sirpa runtti, Miika Sutinen, Mari Siltakoski, Pasi Siekkinen ja Hannu Tuohino.

Kiiminkipäivien järjestelyissä 
runsaasti talkootyötä

Hurmaavaa lastenteatteria Kiiminkipäivillä s. 4
Myyjät tuovat markkinatunnelman s. 4
Seppo-Sammakko kurnuttaa lasille s. 4
Kiiminkipävien ohjelma s. 5
Kovimpia voimailijoita mitä Kiiminkipäivillä on nähty s. 6
Testaa voimiasi Kiiminkipäivillä s.  6
Kiiminkipäivätanssit Huttukylän Ns:lla s. 7

Musiikkia Kiiminkipäivillä s. 7
Mönkijöitä moneen lähtöön Kiiminkipävillä s. 8
Viime vuoden Kiiminkipäivien tunnelmia s. 9
Maalaisidylliä Loukkojärvellä s. 10
Eläinkeskus palvelee tuhansia vuosittain s. 11
Suomen Yrittäjät: Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tarvitaan yrittäjiä s. 11
Palvelusetelillä saa apua lähelle asiakasta s. 12

Lorut ja riimittelyt apuna puheen kehityksessä s. 12
Uutta maalia pintaan s. 13
Koiteli elää s. 14
Vilkas tapahtumakesä Koitelissa s. 14
Virkeyttä yhteisestä tekemisestä s. 15
Kiimingin Urheilijat osallistuu Ikiliike -hankkeeseen s. 16
Kiiminki-maraton 10. kerran s. 16

Galleria O. Jauhiaisessa näyttely ”Kaksi ulottuvuutta” s. 16
BusinessOulu s. 17
 - Yrittäjyys tuo paljon uutta opittavaa s. 17
Nimikkoyrittäjät tuovat tietoa yrittäjän arjesta eduskuntaan s. 18
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen:
 - Käytetään mahdollisuutemme hyväksi s. 18
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Hurmaavaa 
lastenteatteria 

Kiiminkipäivillä

Nauravana kissana ja laulavana koirana esiintyvät Sanna-
Maija Karjalainen ja Jarmo Kantola. Kuvat Juuso Haarala.

Naura kissa, laula koira! on 
kiertävä lastenteatteriesitys, 
jossa on paljon esitystä var-
ten sävellettyä musiikkia ja 
sopii esitettäväksi monen 
ikäisille lapsiryhmille. Tämä 
on koko perheelle suunnat-
tu humoristinen näytelmä, 
joka kertoo kaikenkarvaisis-
ta kissamaisuuksista ja koi-
ran kahdeksasta elämästä. 
Esitys pohjautuu kansanru-
noihin sekä eläintarinoihin.

Naura kissa, laula koi-
ra esitys nähdään Kiiminki 
päivillä Syke-auditoriossa. 
Esitykseen on vapaa pääsy 
kumpanakin päivänä: per-
jantaina 7.8. kello 10 ja lauan-
taina 8.8. kello 14. Esitys kes-
tää noin 35 minuuttia ja se on 
suunnattu yli kolmevuotiail-

le, eli juuri sopivan mittainen 
myös perheen pienimmille.

Esitystä on luonnehdit-
tu hurmaavaksi ja mukaan-
sa tempaavaksi. Esitys ve-
toaa moniin aisteihin, joten 
lapsiyleisö voi elää tiiviisti 
juonessa mukana. Aikuiset-
kin ovat nauttineet esitykses-
tä ja palaute on ollut pelkäs-
tään positiivista.

Kissana ja koirana esiin-
tyvät Sanna-Maija Karjalai-
nen ja Jarmo Kantola. Esityk-
sessä on mukana näytelmää 
varten sävellettyjä lauluja, 
joista vastasi Jarmo Kantola. 
Musiikkiteatteri Sansula on 
valmistanut aiemmin muun 
muassa kiitetyn Aasi ja Mor-
so -esityksen, joka on kiertä-
nyt useilla kouluilla.

Myyjät tuovat markkinatunnelman

Markkinatapahtuma Kiimin-
kipäivät elokuun toisena vii-
konloppuna on Kiimingin 
Yrittäjien järjestämä kesän 
huipennus, joka tuo väriä ja 
eloa Kiimingin keskustaan. 
Yrittäjäyhdistyksen aktiivit 
ovat työskennelleet tapah-
tuman järjestämiseksi pitkin 
vuotta. Yhdistys kerää varoja 
tapahtuman kuluihin myy-
mällä markkina-arpoja sekä 
pyörittämällä anniskelutel-
tan toimintaa.

Mukaan saadaan taas 

useita markkinakauppiaita, 
joista tuttu näky on muun 
muassa karkkikauppiaat Ta-
pani ja Tuula Aalto Haukipu-
taalta. He olivat Kiiminkipäi-
villä mukana jo aikoinaan, 
kun tapahtuma oli vielä pie-
nimuotoisempi ja järjestettiin 
keskustan puolella. Tapani 
on hyvillään, että tapahtuma 
on kasvanut ja voi hyvin. Pa-
riskunta on kiertänyt leipä-
työkseen markkinoita jo pian 
30 vuotta.

Markkinamyyjällä kiirei-

sin sesonki alkaa kesäkuu-
kausien myötä, mutta mark-
kinoita kierretään vuoden 
ympäri. Kiiminkipäivien jäl-
keen Tapani ja Tuula Aalto 
saavat pitää viikon kesälo-
maa, ja sitten lähdetään töi-
hin syysmarkkinoita kier-
tämään. Pariskunta kiertää 
enimmikseen Pohjois-Suo-
men alueella, Pietarsaaresta 
ylöspäin, mutta jonkun ker-
ran etelämpänäkin on tullut 
käytyä.

Lisäksi Kiiminkipäivien 

myyjien joukosta löytyy 
Maustekaaren Auli Ylipah-
kala, joka on tuttu näky sekä 
Kiimingissä että muilla lähi-
alueiden markkinoilla. Auli 
on pitkänlinjan mausteiden, 
teen, pähkinöiden ja sieme-
nien jälleenmyyjä sekä Kii-
mingin yrittäjien aktiivinen 
jäsen. Tuttuun tapaan myy-
jien joukossa on myös usei-
ta paikallisia yhdistyksiä ja 
puolueita.

Markkinoiden tuttu vetonaula karkkikoju vetää tuttuun tapaan runsaasti nuorisoa puoleensa. 

Maustekaaren Auli Ylipahkala on myös tulossa myyjäksi 
markkinoille laajan mauste- ja teevalikoimansa kanssa.

Kiimingin yrittäjät pyörittävät jälleen markkinoilla anniskelu-
telttaa. Tiskin takana puheenjohtaja Miika Sutinen ja hallituk-
sen aktiivinen jäsen Minna Huru. Kuva Heimo Turunen

Lauantaina 8.8. klo 12 Kii-
minkipäivillä on tarjolla oh-
jelmaa perheen pienimmille 
kun hilpeä Seppo-Sammak-
ko esiintyy lavalla. Sammak-
ko laulaa ystävyydestä, kur-
nuttamisesta, jututtaa lapsia 
ja soittaa vasenkätistä kita-
raa.

Hahmon takana on Seppo 
Kuusikko, joka on kokenut 
oululainen lastentarhanopet-
taja sekä lasten ja aikuisten 
trubaduuri. Hän on tehnyt 
myös lastenlevyjä, joista uu-
sin ”Ollaan ystäviä” ilmestyi 
2013. Levyn nimikkokappa-
leesta on tehty myös musiik-
kivideo, jonka toteutti Ville 
Pohjonen ja musiikin tuotta-
jana toimi Rike Pietilä.

Kuusikko on tehnyt noin 
satakunta lastenlaulua ja 

Seppo-Sammakko kurnuttaa lapsille Kiiminkipäivillä

Seppo-Sammakko eli Seppo Kuusikko on oululainen lasten-
tarhanopettaja ja trubaduuri. Kuva Studio EppuAppu

180 aikuisten laulua. Kultai-
sin vuodenaika -kappaleensa 
pääsi Ylen Radio Suomen jy-
mylevylistalle vuonna 1993. 
Yhdeksänkymmentäluvun 
alkupuoliskolla Kuusikolla 
pyöri kaksi musiikkivideota 
(Märässä mudassa sekä Sam-
makkolammella) TV 1:n Pik-
ku Posteljooni-lastenohjel-
massa ja Pikku kakkosessa.

Seppo Kuusikko sijoittui 
kolmanneksi vuonna 1999 
Salon uusien lastenlaulujen 
sävellyskilpailuissa TV 1:n 
yleisöäänestyksessa kappa-
leellaan Pikkunoita, vuonna 
1997 hän oli myös finaalissa 
kappaleellaan Buli buli but. 
Kuusikko on esiintynyt tele-
vision lisäksi radioaalloilla 
eri asemilla ja tehnyt radio-
ohjelmia.
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KARAOKEA PÄIVITTÄIN
(pe-la klo 22 alkaen)

www.neidari.fi

Terveystie 2 Kiiminki

Ma & Ti suljettu

www.huttukylanns.net

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

Tervetuloa! 

KiiminKipäivien perinTeiseT TanssiT 
Huttukylän nuorisoseuralla la 8.8. klo 20.30 – 01.00

Merja Juutinen 
& Hurmurit
sing music Karaoke (kahviossa)
Sekahakua, arvontaa 
Liput 12€, maksut käteisellä
•	 Nuorisoseura	myy	perinteiseen	tapaan lohikeittoa 
 Kiiminkipäivien toritapahtumassa lauantaina.
•	 Syyskauden	tanssit	jatkossa	joka toinen lauantai 
 alkaen 13.9. yhtyeenä Sarmas.

Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!

Matti Koivisto
Kiiminkiläisellä Matti Koivistolla 
on takataskussaan 14 eri voimailu-
lajien maailmanennätystä. Hänen 
tavoitteena on tehdä Kiiminkipäi-
villä maailmanennätys neljän sor-
men maastanostossa (etu- ja keski-
sormet molemmista käsistä). Matti 
on vasta toipumassa kahdesta pit-
käaikaisesta vammasta, joten näh-
täväksi jää miten se vaikuttaa nos-
toihin.

Kovimpia voimailijoita mitä Kiiminkipäivillä on nähty
Kiimingin urheilijat ry:n voimailuvaliokunta järjes-
tää jälleen Kiiminki-päiville ällistyttävän voimailu-
näytöksen. Koskaan aikaisemmin Kiiminkipäivil-
lä ei ole nähty näin kansainvälisen kovan luokan 
voimailijoita. Mukana ovat Jani-Pekka Eirala, Nii-
na Jumppanen, Jussi Kokko sekä aikaisemmin-

kin Kiiminkipäivillä nähdyt Matti Koivisto ja Jussi 
varpenius. Näytöksessä esitellään monipuolinen 
valikoima eri voimailulajeja, penkkipunnerrusta, 
maastavetoja, farmarikävelyä, tukkipunnerrusta 
ja niin edelleen. Yleisöllä on mahdollisuus testa-
ta puristusvoimaa virallisilla grippereillä muun oh-

jelman ohessa. Leikkimieliseen kisaan: ”Kylän ris-
kein hauis” saa osallistua kuka tahansa, omalla 
vastuullaan. Lopuksi pidetään toistoleuanvetoki-
sa, ainoilla ja alkuperäisillä säännöillä ja virallisten 
tuomareiden tarkan silmän alla. 

Jani-Pekka Eirala
Kovin maastavetäjä, joka Kiimin-
gissä on nähty: Jani-Pekka Eirala. 
Hän kuuluu maailman kovimpiin 
voimailijoihin ja löytyy maailman 
all time ranking-listalta kuudente-
na. Hän teki toukokuussa Euroo-
pan ennätyksen yhteistulokseen 
950 kiloa, ja maastavetoon hurja 
365 kiloa alle 110-kiloisten sarjassa, 
mikä on myös Euroopan ennätys.

Niina Jumppanen
Näytökset aloittaa Niina Jumppa-
nen, jonka voimailusaavutukset 
ovat nostaneet hänet Suomen ko-
vimpien naisurheilijoiden jouk-
koon. Vuonna 2012 hän sai Maail-
man Vahvin nainen kisasta hopeaa 
ja vuoden 2013 MM-kisoissa hän 
teki toistomaastavedon maailman-
ennätyksen 190 kilolla, yhdeksän 
toistoa minuutissa. Poliisien voi-
manoston SM-kisoista Niina on ot-
tanut mukaansa neljä kultaa.

Jussi Kokko
Penkkipunnerruksen mallia tulee 
näyttämään vammaisurheilija Jus-
si Kokko, jonka tekemä Suomen en-
nätys on hirmuinen: 150 kiloa alle 
59-kiloisten sarjassa. Ylikiiminkiläi-
nen Kokko kävi jo juniorina hake-
massa hopeaa Euroopan ja Maail-
manmestaruuskisoista. Aikuisten 
sarjassa hän sai pronssia vammais-
penkkipunnerruksesta EM-kisois-
sa 2013.

Jussi Varpenius
Kiimingin pikku-jättiläinen Jussi 
Varpenius näyttää miten 79-vuoti-
as mies voi olla teräskunnossa. Vas-
ta varttuneempana voimailulajit 
aloittanut mies sai elämäänsä uutta 
puhtia harrastuksen myötä, ja suo-
sittelee samaa kaikille ikääntyvil-
le. Koskaan ei ole liian myöhäistä 
aloittaa. Jussilla on useita SE-tulok-
sia ja aivan käsittämättömiä suori-
tuksia epävirallisissa kisoissa. Hän 
on Suomen ehdoton ykkönen ikä-
luokassaan.

Rantakuja 10, 90940 Jääli

Saatavana kaalikeittoa 
ja rössypottua su 9.8.

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

Jäälin soutujen yhteydessä

Kuka vain saa tulla testaa-
maan voimiaan Kiimin-
kipäiville leikkimieliseen 
kisaan, jossa saa testata vah-
vin mies lajeja.

Aikaa kokeiluun on varat-
tu lauantaille kello kymme-
nestä kahteen ja päivän päät-
teeksi julkistetaan Kiimingin 

Ojatie 19 Jääli • Puh. 050 301 7367

EDULLISET RENGASTYÖT JÄÄLISSÄ 
AINA LAADUSTA TINKIMÄTTÄ!

•	KUMHO	
	 KH-27

Michelin, Goodyear, 
Hankook, Marangoni, ym.

Aluvanteet, soviterenkaat...

AK-Jäälin Rengas

	•	Dunlop	ST	Blu	
  Response - 
	 TM	testivoittaja

KAntojyrsintää KiiMinKi-jääLi -ALueeLLA!

Testaa voimiasi Kiiminkipäivillä

vahvin mies ja vahvin nai-
nen.

Kempele fight teamista 
lajeissa opastamaan saapuu 
Mika Hjort. 

Luvassa on esimerkiksi 
traktorinrenkaan pyöritys-
tä, merimieskävelyä, lekan 
lyöntiä ja autonvetoa. 

Mari Kukkonen näyttää mallia kuinka rengas nousee. Myös tätä lajia saa testata Kiiminkipäivillä.

Mari Kukkonen kertoo, 
että vaikka lajit ovat tyypil-
lisiä voimailulajeja, ne on 
tehty helpommiksi, eli mi-
tään 180 kilon painoja ei tar-
vitse nostella.

Kuka tahansa saa osallis-
tua, ken uskaltaa. Voimiaan 
voi testailla myös Kiimin-

gin Urheilijoiden voimailu-
näytöksen aikana. Yleisöl-
lä on mahdollisuus testata 
puristusvoimaa virallisilla 
grippereillä muun ohjelman 
ohessa. Leikkimieliseen Ky-
län riskein hauis-kisaan saa 
osallistua kuka tahansa, 
omalla vastuulla.
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lemmikkieläinhoitola	•	ruoat	•	tarvikkeet	

Tervetuloa! 

Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

www.osek.fi 

Kiiminkipäivientanssit 
Huttukylän nuorisoseuralla

Merja Juutinen tanssittaa Kiiminkipäivien markkinatansseis-
sa.

Kiiminkipäivien perintei-
sissä tansseissa pääsee jäl-
leen pyörähtelemään lau-
antaina 8.8. Huttukylän 

nuorisoseuralla klo 20.30 al-
kaen ja esiintyjänä on Merja 
Juutinen & Hurmurit. Lisäk-
si illan ohjelmassa on Sing 

Music karaokea kahvion li-
sätilassa.

Merja Juutinen on keik-
kaillut Hurmurit-orkesterin 
kanssa syksystä 2012 lähtien. 
Ohjelmisto koostuu perintei-
sestä tanssimusiikista ja is-
kelmästä. Musisointia on ta-
kana kymmenen vuoden 
ajalta, kokemusta löytyy eri 
kilpailuista ja onpa joitakin 
kappaleita ollut radiosoitos-
sakin. Nainen on myös inno-
kas perinteisten paritanssi-
en harrastaja, joten hän tietää 
mikä menee tanssilavojen 
väen jalan alle. 

Syyskauden tanssit alka-
vat 12.9. yhtyeenä Sarmas. 
Jatkossa tansseista saadaan 
nauttia joka toinen lauan-
tai. Syyskuussa nuorisoseu-
ralla alkaa myös pyöriä nor-
maalit kerhot. Arkisin salissa 
on nuorisoseuran omaa toi-
mintaa ja viikonloput ovat 

vuokrattavissa yksityishen-
kilöiden tai yrityksien tilai-
suuksiin. 

Nuorisoseuran puheen-
johtaja Hannu Iisakka ker-
too, että kesällä mukavasti 
vipinää seuraan toi Pohjois-
Pohjanmaan nuorisoseuro-
jen maakuntajuhlat. Myös 
Huttukylältä käytiin esiinty-
mässä Rotuaarin lavalla mui-
den nuorisoseurojen tapaan.

Huttukylän nuorisoseura 
on perinteiseen tapaan mu-
kana Kiiminkipäivien mark-
kina-alueella myymässä tal-
koovoimin valmistettua 
lohisoppaa, jota myydään 
myös omiin astioihin. Iisak-
ka muistuttaa, että sopalla on 
tapana loppua ennen mark-
kinoiden loppua, joten jos 
osingoille tahtoo, niin pitää 
muistaa tulla hyvissä ajoin!

Joma Orchestra soittaa tanssittavaa hiphoppia, jonka musii-
kissa kuuluu jazzia, rokkia, diskoa ja jopa lattareitakin. Ku-
vasta puuttuu vili Järvinen. Kuva Jenny Kärki

Melkein selvät sävelet
Haukiputaan Martinniemes-
tä kuuluu Melkein selviä sä-
veliä, kun kuusihenkinen po-
rukka viihdyttää iskelmällä 
ja pop-rock musiikilla mark-
kinaväkeä. Löytyy valikoi-

BSH
Raskaampaa musiikkia Kii-
minkipäiville tuo BSH, kui-
tenkaan unohtamatta haus-
kanpitoa. Tämä porukka ei 
ryppyotsin tavoittele tekni-
sesti täydellistä suoritusta, 

Uusitalo bros.
Uusitalo bros. on veljesten 
muodostama akustinen duo 
Kiimingistä. Julkinen toimin-
ta alkoi kesällä 2012 Koite-
li Elää ry:n lauluilloista, jois-
sa he ovat soittaneet siitä asti 
joka kesä. Keikkoja on tehty 
pubeissa ja yksityistilaisuuk-
sissa, joten vielä kyse on har-

iNNi
Neljän hengen bändillä ni-
meltä iNNillä on takana vas-
ta muutama keikka, mut-
ta meno on taattua ja iloista. 
Ohjelmistosta löytyy suoma-
laista poppia ja rokkia. Lu-
vassa on tuttuja cover-kap-

Musiikkia Kiiminkipäivillä

AMMAttitAitoistA
säHKÖ- jA VALAistussuunnitteLuA

• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Sähkön laadun mittaukset

jn electric oy
Ruunakankaantie 10, 90900 Kiiminki
jouni.nissi@jnelectric.fi
Puh. 040 355 6449

masta muutama tanssikap-
palekin, joten myös iskelmän 
ystävät saavat herkutella. 
Miehet soittavat covereita, 
Aki Sirkesaloa, Eppuja, Jui-
ce Leskistä ja sen semmoista. 

Joma Orchestra
Kiiminkipäivien esiintyjä-
kaartin ainakin kooltaan ko-
mein poppoo ponnistaa Ou-
lusta. Yhdeksästä nuoresta 
ja intohimoisesta muusikos-
ta koostuva yhtye soittaa 
tanssittavaa hiphoppia, jossa 
kuuluu myös jazzia, rockia, 
diskoa ja latinalaisia rytme-
jäkin.

Poppoo koottiin viime 
vuonna Qstock-festivaalia 
varten, jonka jälkeen se on 
hitsaantunut tiiviiksi pake-
tiksi. Taiteellisesta johdosta 
vastaa laulaja Johannes Väi-
sänen, mutta hän kertoo jo-
kaisen soittajan kädenjäljen 
näkyvän lopputuloksissa.

- Yhtye on jäseniensä 
summa, ja jos yksikin soittaja 
puuttuu niin äänimaailma ei 
ole täydellinen. Porukka pe-
laa hyvin yhteen ja meillä on 
hyvä henki. Olemme kaik-
ki tuttuja toisillemme Oulun 
Konservatoriosta, ja aikaa tu-

lee vietettyä porukalla muu-
tenkin kuin musiikkihom-
missa, Johannes selostaa.

Lauluvoimaa tuo myös 
koskettimista vastaava Alisa 
Ojanen sekä Joonatan Väisä-
nen, jonka beatbox- ja frees-
tyle räp-taidot vahvistavat 
yhtyeen hiphop-puolta. Vah-
van rytmiryhmän yhtyeel-
le takaa Aleksi Ylimäki rum-
muissa, Arttu Kemppainen 
perkussioissa ja Matias Är-
rälä Bassossa. Kitarataituri-
na Jere Lilja näppäilee tiukat 
riffit ja jazzmaustetta koko-
naisuuteen loihtivat saksofo-
neillaan Joonas Naamanka ja 
Vili Järvinen. 

Syyskuussa yhtye alkaa 
tehdä levyä, jolla tavoitteena 
on ponnistaa suuren yleisön 
tietoisuuteen. Levytuotanto 
pyritään tekemään huolella, 
myös kaupalliset tekijät huo-
mioiden. Johannes uskoo, 
että levy erottuu massasta 
monipuolisuudellaan.

rastustoiminnasta. Kaksik-
ko soittaa hyviä biisejä viime 
vuosikymmeniltä tähän päi-
vään. Listalta löytyy esimer-
kiksi Juha Tapion, Anssi Ke-
lan, Irinan, Kake Randelinin, 
Mikko Alatalon, Popedan, 
Bon Jovin, Lynyrd Skynyr-
din ja Jukka Pojan kappalei-
ta. 

mutta lupailee siitä huoli-
matta mielenkiintoista settiä. 
Siitä kertovat myös moni-
puoliset inspiraation lähteet: 
Pantera, Metallica, Meshug-
gah, Jenni Vartiainen, Faith 
No More ja Tao Tao-nalle.

paleita, joiden mukana saa 
ja pitää laulaa. Kolme yhty-
een jäsenistä on Kiimingistä 
ja yksi Oulusta. Laura Tuohi-
no laulaa, Jari Lehto on rum-
muissa, Jonne Lapinlampi 
bassossa ja Pauli Koskela ki-
tarassa.

Erakot
Aikaisemmin poppoo kulki 
nimellä Antti Ervasti & Era-
kot, ja edellinen levy ”Kaikki 
naiset” ilmestyi marraskuus-
sa 2014. Albumi sisältää vei-
keää voimapoppia, hersyvää 
herkistelyä ja julmanhaus-
kankipeitä tarinoita. Valta-

osa kipaleista on syntynyt 
Ervastin törmillä tai savu-
saunan portailla istuskelles-
sa. Pääosissa ovat naiset sekä 
miesten katsantokannalta 
että omastaan. Voimapopit 
ja saunalaulut alkavat soida 
Kiiminkipäivillä perjantaina 
kello 21 alkaen.
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Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

•Maalaukset	•	Tasoitetyöt
•Rappaustyöt	•	Ulkomaalaukset

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

TulisijatTulisijat
Muuraus ja laattatyöt

Tmi Eino Marttila
puh. 040 7060 425

www.tulisijat.net

Välirinne 8 Jääli | Ark. klo 8.00 - 16.30

Kiimingin Yrittäjien yhteis-
työkumppanina Kiiminki-
päivillä 8.8. on Ojan Raudan 
Oulun myymälä. Liike esit-
telee vapaa-ajan konepuolta 
suurella markkinaosastolla 
ja lisäksi markkina-arvonnan 
pääpalkintona oleva kylpy-
tynnyri tulee heidän valikoi-
mastaan. 

Arpoja on myyty touko-
kuusta alkaen ja se huipen-
tuu, kun arvonta suoritetaan 
toisena markkinapäivänä, 
lauantaina 8.8.2015. Pää-
palkintona on siis luksusta 
elämään tuova led-valoilla 
ja poreilla varustettu kyl-
pytynnyri. Arpoja saa kii-
minkiläisistä yrityksistä ja 
Kiiminkipäiviltä 7.-8.8. Lasi-
kuitusisuksella varustettuun 
kylpytynnyriin mahtuu noin 
kuusi kylpijää. 

Ojan Rauta on vahvan 
rautakaupan lisäksi Poh-
jois-Suomen suurin vapaa-
ajankone liike. Edustuksista 
löytyy muun muassa Lynx 
ja Ski-Doo moottorikelkat, 
Can-Am mönkijät, Sea-Doo 

Mönkijöitä moneen lähtöön

Kylpytynnyriarvat menivät vii-
me vuonnakin kaupaksi Kii-
minkipäivillä. Myymässä Mari 
Siltakoski ja Anja Kokkoniemi. 
Kuva Heimo Turunen

ja Yamaha vesijetit sekä tie-
tenkin veneet.

Mönkijöitä esillä  
Kiiminkipäivillä
- Olemme mukana Can-Am 
traktorimönkijöillä. T3 trak-
torimallisto onkin ollut tä-
män vuoden hittituote mön-
kijämarkkinoilla. 

-Can-Amin markkina-
osuus on noussut huimiin 
lukemiin loistavan ja hyvin 
varustellun malliston myötä. 
Mallisto käsittää useita her-
kullisia vaihtoehtoja ja nii-
hin saatavien lisävarusteiden 
määrä on päätä huimaava. 
Mönkijä on koko perheen 
työkalu raskaista metsätöistä 
aina lumitöihin tai vaikkapa 
marjametsään, kertoo Petteri 
Karhumaa.

Erityisesti venekaupassa 

Ojan rauta on rautakaupan 
lisäksi Pohjois-Suomen suu-
rin vapaa-ajankone liike. Eri-
koisuutena Oulun myymä-
lässä on neljä metriä syvä 
vesiallas, jossa myynnissä 
olevien todellisen koon hah-
mottaa paremmin.

Ojan Rauta on noussut val-
takunnallisestikin merkittä-
väksi toimijaksi. 

Edustuksia venemerkeis-

sä ovat muun muassa Ya-
marin, Buster, Suvi, TG ja 
Rönnqvist sekä Yamaha pe-
rämoottorit. Erikoisuutena 
Oulun myymälässä on nel-
jä metriä syvä vesiallas, jos-
sa myynnissä olevien to-
dellisen koon hahmottaa 
paremmin. Altaasta on hyö-
tyä lisäksi koko liikkeen pa-
loturvallisuudelle, sillä vesi-
allas on kytköksissä kaupan 
sprinklerijärjestelmään.

Rakennusliike
M.	Autio	Oy

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

www.rakennusautio.net

saneeraus ja 
uudisrakentaminen

Ota	yhteys:
040 584 1486 
040 587 9685
040 507 6690

䠀攀䬀愀ⴀ欀椀爀瀀瀀椀猀
吀攀爀瘀攀琀甀氀漀愀 漀猀琀漀欀猀椀氀氀攀℀

䴀礀礀渀渀椀猀猀 眀愀渀栀愀愀 猀攀欀 甀甀琀琀愀℀

眀眀眀⸀栀攀欀愀欀椀爀瀀瀀椀猀⸀⸀
䰀攀洀瀀椀渀椀攀洀攀渀琀椀攀 㘀Ⰰ 䬀椀椀洀椀渀欀椀
瀀⸀　㐀　 㘀㌀㌀㜀㔀

䄀瘀漀椀渀渀愀
䴀愀ⴀ倀攀 　ⴀ㠀
䰀愀 　ⴀ㔀

䴀攀椀氀琀 洀礀猀 瀀愀猀猀椀欀甀瘀愀琀 
䬀攀氀氀漀渀 瀀愀爀椀猀琀漀渀 瘀愀椀栀搀漀琀

䴀甀猀琀攀攀琀 樀愀 瘀爀椀琀 琀甀氀漀猀琀椀洀椀椀渀

Autokorjaamo

www.lapkaara.com
020 7344222

1+8+inva
TAKSI	PEKKA	SIEKKINEN
Kiiminki

puh.	0400	555	995

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
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Lapsille luvassa on jälleen kaikkea kivaa. viime vuonna oli 
mm. onnenongintaa ja pomppulinnoja.

Tunnelmia viime vuoden Kiiminkipäiviltä

Kiiminkipäivät on markkina-
tapahtuma, joka kokoaa Kii-
mingin keskustaan markki-
nakansaa läheltä ja kaukaa. 
Viime vuonna järjestettiin 
Kiiminkipäivät 40. kerran ja 
perinteiseen tyyliin perjan-
tai-iltana ja lauantaipäivän 
torimyyjät tarjosivat tuottei-
taan ja esittelivät palvelui-
taan. Tarjolla oli monenlaista 
markkinaohjelmaa SM-kil-
pailuja myöten. Sunnuntaina 
taas järjestettiin oheisohjel-
maa ympäri Kiiminkiä. Täs-
sä kuvina tunnelmia viime 
vuoden Kiiminkipäiviltä.

Tanssiorkesteri Ahopelto tanssitti viime vuoden Kiiminkipäivillä. Kuva Mari Siltakoski.

Kontion maa- ja kotitalousseuran iloista porukkaa kahvin ja mehun myynnissä.

Lasten ohjelmanumero tempaisi mukaansa.

Kiimingin seurakunnan lähetystyön hyväksi myytiin arpoja.

Kiimingin Lionsien pisteellä moni oli kiinnostunut paikallisuut-
ta korostavasta palvelujärjestöstä.

Esillä olleen paloauton henkilökunta kertoi myös mielellään 
työstään.

Puolueiden väliset perunankuorintakilpailut etenivät perintei-
sesti tasaväkiseen tahtiin.

Tänäkin vuonnakin arvotaan kylpytynnyri.
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Koko kehon vyöhyketerapia 
Intialainen päänhieronta 
Koliikkivauvan hieronta 
Kuumakivihieronta 
Lymfaterapia
Bambuhieronta

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Maalaisidylliä ja karjaharrastus 
yrittämisen vastapainona

§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

Higland cattle -rotuiset (ylämaan karjaa) 
naudat ovat uljas näky Loukkojärven pel-
loilla. Kuva Satu Tuohino.

Lauman johtaja, jyhkeä Peetu-sonni seuraa ystävällisesti 
maailman menoa. rapsuttelemaan ei kuintenkaan kannata 
mennä. Kuva Satu Tuohino.

Heinäsato korjataan vanhaan malliin. Taustalla Loukkojärvi. 
Kuva Satu Tuohino.

Hannu ja Anitta Tuohino ovat aktiivisia Kiiminkipäivien tal-
koolaisia. Kuvassa pariskunta Kiiminkipäivillä. Kuva Heimo 
Turunen.

Häät, syntymäpäivät tai 
muu juhla suunnitteilla? 

Etsitkö juhlapaikkaa?
Vuokraamme Kiiminkijoen varrella 
sijaitsevaa Toivolaa juhlatilaisuuksiin. 

P. 045 117 0171

www.alakylannuorisoseura.net

Löydät meidät myös 
Facebookista

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

     Kiiminkiläistä hunajaa !
   Mika Manninen
   Kääntötie 13
   
   0400 - 155 229

             Poikkea kauppareissulla, 400m ABC:ltä                 
 www.ouluhunaja.fi       oikealle Kolamäkeen ja tien päähän.  

LEIKKaa TaLTEEN

Hannu Tuohinon kotitila 
Loukkojärvellä on ohikulki-
jallekin mieluinen ja nostal-
ginen näky. Maalaisidyllin 
keskellä laiduntaa ylämaan-
karjaa, joka on erikoisempi 
laji suomessa. Hannu ja Hä-
nen puolisonsa Anita ovat 
asuneet kotitilallaan vuodes-
ta 2001. Ylämaankarjan pää-
asiallinen tarkoitus on toimia 
maisemanhoitajina, etteivät 
pellot pääse pensoittumaan.

Tilan parissa harrastami-
nen on mukavaa vastapai-
noa yrittämiselle, joka on 
tullut pariskunnalle tutuksi 
vuodesta 1989 lähtien. Tuol-
loin he perustivat rakennus- 
ja kiinteistöalan yrityksen, 
Kiimingin Omarakennus 
Oy:n, joka pyörii pariskun-
nan oman panoksen voimal-
la. Pariskunnan työtehtäviin 
kuuluu kiinteistöjen isännöi-
jän työtehtävät lumen luon-
nista pihan siistimiseen. Tuo-
hino kertoo, että toiveissa oli 
päästä osa-aikaeläkkeelle jo 
muutama vuosi sitten, mutta 
eduskunnan toimesta eläke-

ikää on nostettu neljä vuotta.
Hannu Tuohino on myös 

Kiimingin Yrittäjät ry:n pit-
käaikainen hallituksen jäsen 
ja edelleen aktiivinen osa po-
rukkaa. Hän on ollut halli-
tuksessa noin 25 vuotta yhtä-
jaksoisesti. Tuohino on ollut 
kolme kautta yhdistyksen 
puheenjohtaja, ensimmäiset 
kaksi kautta peräkkäin vuo-
sina 2007-2008 ja kolmannen 
kerran 2014. 90-luvun alussa 
Kiimingin Yrittäjäyhdistyk-
seen kuului vain 46 jäsentä ja 
nyt jäseniä on noin 150.

- Muutos on ollut suuri ja 
mieluisa, sillä nuoria yrittäjiä 
tarvitaan vanhojen yrittäji-
en jäädessä eläkkeelle. Ainut 
huonompi muutos vuosi-
en mittaan on ollut talkoo-
hengen väheneminen. Tie-
tysti ajat ovat muuttuneet 
kiireisimmäksi, yrittäjiltä 
varsinkin nykyisessä talou-
dentilanteessa vaaditaan pit-
käjänteisyyttä. Onneksi ny-
kyisin Kiimingin Yrittäjien 
toiminta on aktiivista ja hal-
lituskin sai uutta verta vii-

me aikoina, mikä tuo muka-
naan uusia ideoita, Tuohino 
kertoo.

Reissuja pyritään teke-
mään kaksi kertaa vuodes-
sa ja nyt syksyllä Kiimingin 
yrittäjät järjestää matkan Bu-
dapestiin. Suunnitteilla olisi 
myös uusien Kiimingin yrit-
täjien luo tehtävät tervehdys-
käynnit.

- Harmillista on kun ei se-
nioriyrittäjä toimintaa olla 
saatu toimimaan, sieltä voisi 
saada paljon sisätietoa yrittä-
jyyteen ja opastusta tuoreil-
le yrittäjille, Tuohino päivit-

telee.
Seniorijäsenyydellä py-

ritään säilyttämään yhte-
ys Kiimingin yrittäjiin anta-
en mahdollisuuden entiselle 
yrittäjälle pysyä mukana jär-
jestön toiminnassa. Senio-
rijäsen voisi toimia nuoren 
yrittäjän tukena siirtäen vuo-
sien varrella kertynyttä tie-
toa nuoremmille tai kiertää 
kouluilla kertomassa yrittä-
jyydestä.

Jenni Rissanen

laatoitus- ja 
vedeneristystyöt

T:mi Mikael Ronkainen
040 577 3374

p. 044 455 6320
Torikatu 50, 90120 Oulu
maarit.ollila@alinahoivatiimi..

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
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uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen
Yritystie 5,  90940 Jääli 

p.040-587 3345    

www.ltm.fi

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

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

Puh. 040 724 5686

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

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

Eläinkeskus palvelee 
tuhansia karvaturreja vuosittain

www.lampofix.com

Käyttövesi- ja lämmitys-
verkostosaneeraukset

Lämpöpumput ja muut lvi-työt
Mosquito Magnet -myynti ja huolto

p. 040 139 4850

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Kymmenen vuotta sitten 
tammikuussa Mika Angeria 
hyppäsi kiiminkiläisen lem-
mikkihoitolan puikkoihin ja 
perusti yrityksensä Oulun-
seudun Eläinkeskus Oy:n. Ei 
liene yllätys mistä Angeria 
sai alkusysäyksen alalle. In-
tohimoiselle koiraharrasta-
jalle myös aikaisempi yrittä-
jä oli tullut tutuksi yhteisen 
harrastuksen kautta. 

- Olemassa oleva asiakas-
kunta helpotti melkoisesti 
yrityksen alkutaivalta. Olin 
haaveillut alan yrittäjyydes-
tä jo pidempään, joten sattui 

sopivasti kun entinen omis-
taja päätti vaihtaa alaa, ker-
too Angeria.

Tällä hetkellä Oulunseu-
dun Eläinkeskuksen tilois-
ta löytyy hoitolapaikat 29 
koiralle ja 15 kissalle, mikä 
tekee hoitolasta Suomen 
toiseksi suurimman yksit-
täisen toimipisteen. Vuodes-
sa eläinasiakkaita käy arvi-
olta 3000 karvaturrin verran, 
ylikin kun lasketaan kis-
sat mukaan. Asiakkaat tule-
vat pääasiassa Oulusta ja sen 
naapurikunnista. Monet asi-
akkaat ovat tulleet tutuiksi 

ja haluavat käyttää palvelu-
ja yhä uudelleen.

- Normaaleina arkipäivä-
nä meillä on hoidossa kym-
menkunta koiraa, mutta 
viikonloppuisin huomatta-
vasti enemmän. Loma-aikoi-
na, kun ihmiset reissaavat 
pidemmälle, kaikki paikat 
täyttyvät aina. Sesonkien 
ajaksi pitääkin palkata työn-
tekijöitä, mutta normaalis-
ti toiminta pyörii yhden tai 
kahden ihmisen voimin. Toki 
lisäksi toisinaan saan eläin-
hoitajaopiskelijoita sekä osa-
aikaisia työntekijöitä avusta-

maan, Angeria selostaa.
Vuosi sitten kiinteistön 

palveluvalikoima laajeni 
kun pitkän etsinnän jälkeen 
Angeria löysi vuokralaisek-
si toisen yrittäjän, joka tarjo-
aa trimmauspalveluja. Tas-
su Parturi -nimisen yrityksen 
perusti Marika Krapu, jonka 
tarjoamia trimmauspalvelui-
ta voi tarvittaessa yhdistää 
hoitolan toimintoihin. An-
geria on tyytyväinen voides-
saan tarjota asiakkaille mo-
nipuolista palvelua saman 
katon alta.

Loma-aikoina, kun ihmiset reissaavat pidemmälle, kaik-
ki paikat täyttyvät aina. Sesonkien ajaksi pitääkin palka-
ta työntekijöitä, mutta normaalisti toiminta pyörii yhden 
tai kahden ihmisen voimin, kertoo pieneläinhoitolayrittäjä 
Mika Angeria. Kuva Jenni rissanen

www.tilineuvonta.fi

Cambridgevalmentaja 
Tarja Holappa

Teen ToimisTollani ilmaisia keHon-
koosTumusmiTTauksia lauanTaina 8.8.

Lempiniementie 2, Virastotalo B

Tervetuloa!

r i t A H A r j u

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

kauppias hoitaa homman

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

postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

Suomen Yrittäjät osallistui 
keväällä hallitustunnustelija 
Juha Sipilän johdolla käytyi-
hin ensimmäisiin yhteiskun-
tasopimuksen syntymistä 
kartoittaviin neuvotteluihin. 
Nyt alkavalle neuvottelu-
kierrokselle yrittäjäjärjestöä 
ei ole kutsuttu. 

— Yhteiskuntasopimus-
neuvotteluissa ei ole kysy-
mys perinteisestä tuposta 
vaan maan kilpailukykyä ja 
työelämän rakenteita oleel-
lisesti koskettavasta pro-
sessista. Laajan yrittäjäken-

tän poisjättäminen tällaisista 
hallituksen vetämistä neu-
votteluista on vakava puute, 
Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja, yrittäjä Jyrki Mäky-
nen sanoo.

Lähes kaikki uudet työ-
paikat ovat viime vuosina 
syntyneet pieniin ja keski-
suuriin yrityksiin, eniten ai-
van pienimpiin yrityksiin. 
Yli 60 prosenttia yritysten 
työpaikoista on pk-yrityk-
sissä. Noin 90 000 työnan-
tajayrityksestä yli 50 000 on 
Suomen Yrittäjien jäsenyri-

tyksiä.
— Talouskasvu ja työlli-

syys ovat jatkossakin oleelli-
sesti yrittäjien varassa. Siksi 
laajan yrittäjäkentän mukaan 
kutsuminen olisi ollut neu-
vottelujen sisällön kannalta 
tärkeää, Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Jussi Järven-
taus sanoo.

— Se, että yrittäjät eivät 
ole edustettuna neuvotte-
luissa ei valitettavasti kor-
vaudu sillä, että järjestöäm-
me mahdollisesti kuullaan 
prosessin aikana. On luon-

nollista, että vain pöydässä 
olevat kantavat vastuun lop-
putuloksesta, Järventaus to-
teaa.

Hallituksen asettama ta-
voite kilpailukyvyn paran-
tamisesta viidellä prosentilla 
on Mäkysen ja Järventauk-
sen mukaan koko maan kan-
nalta tärkeä. Sen saavuttami-
seksi tarvitaan keinoja, joita 
ei suomalaisessa työmarkki-
napolitiikassa ole ennen näh-
ty, tinkimistä saavutetuista 
eduista.

Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tarvitaan yrittäjiä
suomen yrittäjät: 
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Yksi Kiimingin Yrittäjien uu-
sista jäsenistä on Koti- ja sai-
raanhoito Serafiinan yrittäjä 
ja sairaanhoitaja Riina Järvi-
nen. Yritys on jo virallisesti 
perustettu mutta aktiivisen 
toiminnan hän aloittaa elo-
kuun puolivälissä.

Järvinen on ensimmäistä 
kertaa yrittäjänä, mutta ala 
on tuttu pidemmältä ajalta. 

Yksilöllistä ja kokonaisvaltaista asiakaspalvelua
Erikoissairaanhoidosta koke-
musta on kertynyt yli yhdek-
sän vuoden ajalta OYS:ssa 
sisätautien ja kirurgian osas-
toilta.

- Tein töitä aikaisemmin 
myös kotihoidon parissa, 
ja koin että tämä on minun 
alani. Halusin kuitenkin pe-
rustaa oman yrityksen, jotta 
voisin myös antaa itsestäni 

asiakkaille enemmän. Näin 
pystyn määrittelemään itse, 
kuinka paljon aikaa annan 
asiakkaalle ja välillä voin jää-
dä jutustelemaankin. Taidan 
olla yliempaattinen toisinaan 
kun haluan auttaa, mutta 
yrittäjänä se on oma päätök-
seni, jos haluan auttaa enem-
män, Järvinen toteaa.

Yrityksen tarkoitukse-
na on tarjota muun muassa 
sairaanhoidollisia ja hoiva-
puolen palveluja asiakkai-
den kotiin tuotuna. Näitä 
ovat esimerkiksi verikokei-
denotto, lääkityksestä huo-
lehtiminen, haavanhoito, 
ompeleiden poisto ja myös 
kaikenlaisissa päivittäisissä 
toiminnoissa avustaminen. 
Palvelun tuottamisessa Järvi-
nen painottaa yksilöllisyyttä 
ja kokonaisvaltaista lähesty-
mistä, jotta asiakkaan kaik-
ki tarpeet tulee huomioitua. 
Tarkoituksena on hakeutua 
palveluseteli-yrittäjäksi.

- Minusta on tärkeää että 
ikäihminen saa halutessaan 
olla kotona niin pitkään kuin 
mahdollista. Omaishoitajat-
kin ovat usein hyvin väsy-
neitä, joten on hyvä että apua 
on saatavilla ja sellaista joka 
tulee luokse, ettei tarvitse 
viedä huonokuntoisiakaan 

kauemmas, Järvinen kertoo.
Tuoreelle yrittäjälle toi-

minnan käynnistäminen on 
ollut haaste, sillä hoitoala 
vaatii useita lupia ja selvityk-

riina Järviselle on tärkeää, että ehtii myös istahtamaan ja ru-
pattelemaan asiakkaan kanssa.

riina Järviseltä onnistuu myös lääkinnälliset ja hoidolliset tehtävät, kuten verikokeet.

siä eri paikkoihin. Apua yrit-
tämiseen liittyvissä asiois-
sa hän on saanut apua myös 
mieheltään, joka pyörittää 
LVI-asennus Järvinen -yri-

tystään. Riina Järvinen ko-
kee, että miehensä yrittäjyys 
on opettanut paljon ja myös 
osaltaan rohkaissutkin.

Logopediset Puheterapia ja 
materiaalipalvelu -yrityk-
sen vetäjä Leena Kerimaa 
perusti työtilansa Kiimin-
kiin ja samalla liittyi Kiimin-
gin Yrittäjät yhdistykseen. 
Filosofian maisteriksi luke-
nut puheterapeutin töitä te-

Lorut ja riimittelyt apuna puheen kehityksessä
kevä Kerimaa otti ensim-
mäisen asiakkaansa vastaan 
uusissa työtiloissa kevääl-
lä 2014. Kerimaa on tehnyt 
noin kahdeksan vuoden ajan 
puheterapeutin työtehtäviä 
yksityisesti, kulkien asiak-
kaiden kotona ja eri paikka-

kuntien terveyskeskuksissa.
- Yrittäjäksi ryhtyminen 

oli selvää jo opiskellessani 
puheterapeutiksi, koska alan 
työpaikkoja ei ollut paljoa 
tarjolla. Vuoden Uudessa-
kaupungissa toisen yrittäjän 
työparina työskennellessä 

ajatus omasta yrityksestä 
vahvistui, Kerimaa kertoo.

Kerimaan asiakkaina 
käy pääsääntöisesti yli kol-
mevuotiaita lapsia, joilla 
on ongelmia muun muassa 
puheen tuotossa, artikulaa-
tiossa eli puheen ääntämises-

sä sekä nimeämisen vaikeuk-
sia. Puheterapiassa käykin 
kolmesta neljään lasta päi-
vässä, yksi sessio kestää puo-
lesta tunnista tuntiin, riip-
puen lapsen puheenhäiriön 
suuruudesta. Toisinaan asi-
akkaina käy myös aikuisia, 
jotka ovat voineet saada ai-
voinfarktin tai jonkin muun 
häiriön.

Kerimaan asiakkaat ovat 
pääsääntöisesti saaneet mak-
susitoumuksen kaupungil-
ta, Kelalta, Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiiriltä tai 
vakuutusyhtiöltä, vaikka on 
myös mahdollista varata yk-
sityisiä sessioita.

Session sisältö määräytyy 
tosi paljon lapsen puheenke-
hityshäiriön tasosta ja yleen-
sä opetusta tehdäänkin pe-
lien ja leikkien muodossa. 

Vanhempien aktiivisuus on-
kin tärkeää lapsen puhekehi-
tyksessä ja Kerimaa opastaa 
vanhempia tukemaan lapsen 
puheenoppimista kotona.

- Riimit, lorut, lapselle ää-
neen lukeminen ja tavuttelut 
ovatkin erinomaisia harjoit-
telu taitoja lapselle varsinkin 
neljävuotiaille, jolloin alkaa 
kielinen tietoisuus vahvis-
tua, Kerimaa neuvoo.

Lapsi saakin kotiinsa pu-
heterapiavihkon, jonka mu-
kaan kotona harjoitellaan 
puhetta ja lausumista. Keri-
maalla on myös netissä oma 
verkkokauppa, jossa hän 
muun muassa myy lapsen 
kehitystä tukevia lastenkir-
joja sekä tietokirjoja vanhem-
mille.

Jenni Rissanen

Puheterapiassa opitaan puhumaan kirjojen 
ja pelien avulla, kertoo puheterapeutti Leena 
Kerimaa.

vanhemmat voivat odotustilassa odottaes-
saan rentoutua hierontatuolissa.
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-Katsastustarkastukset, -korjaukset ja -käytöt
-Bensiini- ja dieselautojen päästömittaukset
-Moottoriremontit
-Rengastyöt	+	tasapainotukset
-Hitsaukset ja ruostekorjaukset
-Huollot, öljyt, varaosat
- Vikadiagnoosit

Autokuja 1 Kiiminki 
Puh. 045 149 9184, 0400 012 920

avoinna: arkisin 7.30-17.00

www.junnonaho.fi

Meidät löydät osoitteesta:
Sinkontie 3, 90900 Kiiminki
p. 0400 844 700

Toimitamme: murskeita, täytemaita, soraa,   
hiekkaa, ruokamultaa,  vaihtolavoja

Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia, 
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt, 
salaoja- ja sadevesijärjestelmät

P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi

Leinosentie 2, 90940 Jääli
Kiimingin Murske Ky

Kiiminkiläisen HT-Maalaus 
Ay:n toimeliaille yrittäjil-
le, Tuomas Sutiselle ja Han-
nu Pieniniemelle riittää töitä 
omakotien tasoitemaalaus-
ten parissa. Yrittäjät laittoivat 
oman yrityksen pystyyn noin 
neljä vuotta sitten ja ovat ol-
leet tyytyväisiä päätökseen. 
Sutisella ja Pieniniemellä on 
useamman vuoden työkoke-
mus vastaavista työtehtävis-
tä, joten maalausalan töiden 
tekeminen yrittäjänä ei ollut 
vaikeaa.

- Hyvä ja osaava tilitoimis-
to Mauri Pehkonen Oy aut-
toi meitä paljon paperitöiden 
kanssa yrityksen perustamis-
vaiheessa, kun niistä hom-
mista ei ollut niin paljon tie-
toa, Sutinen kertoo.

Sama tilitoimisto hoitaa 
edelleen yrityksen kirjanpi-
don sekä tarvittaessa antavat 
opastusta yritykseen liittyvis-
sä verollisissa asioissa.

HT- maalauksen toimi-
kuviin kuuluu muun muas-
sa tasoitemaalaus, ulkomaa-
laus ja rappaus. Tällä hetkellä 
eniten työllistävät sisätilojen 
tasoitemaalaukset. Suurim-
mat työllistäjät ovat olleen ra-
kennusyritykset Sikla ja Ra-
kennusliike A. Vänttilä, jotka 
valmistavat omakotitaloja 
avaimet käteen -periaatteella. 

- Töitä on usein riittänyt 

Uutta maalia pintaan
kiireeksi asti, mutta tämä on 
hiljaisin vuosi nyt neljän vuo-
den sisällä. Kyllä Suomen ta-
loustilanteen huonontumi-
nen näkyy myös meidän 
yrittäjien arjessa, Pieniniemi 
ja Sutinen toteavat.

Työttömyyden lisäänty-
minen on vähentänyt oma-
kotitalojen rakentamista ja 
alkuvuosi olikin yrittäjille hil-
jaisempi, mutta kesän lähes-
tyessä työt lisääntyivät ja nyt 
on töitä tiedossa vuoden lop-

puun asti. Työajat ovat vaih-
televia ja välillä tehdäänkin 
pitkää päivää. Onneksi kah-
den yrittäjän kesken voi jakaa 
vastuuta.

Jenni Rissanen

HT-Maalauksen yrittäjät Hannu Pieniniemi ja Tuomas Sutinen kertovat että työajat ovat vaih-
televia ja välillä tehdäänkin pitkää päivää, mutta kahden yrittäjän kesken voi jakaa vastuuta.

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

AUKIOlOAjAT	
OUlU:

ma-pe 8-18, la 9-15
su suljettu

vapaa-ajan koneet

ma-pe 10-18, la 9-15

AUKIOlOAjAT
KEMPElE:

ma-pe 7-19, la 9-16
su	12	-	16

Reilua rautakauppaa

Tervetuloa!
LC Pudasjärvi, Pudasjärven Urheilijat

Veden, valon 
ja tulen juhla

la 29.8. klo 20 alkaen 
jyrkkäkosken huvikeskuksella 

Pudasjärvellä.
Odotetaan 1500 henkeä mukaan!

tansseissa tanssiorkesteri 

seireenit

Venetsialaiset

Alueella ulkoravintola ja 
3 baaria b-oikeuksin.

Myytävänä kala- ja liharuokaa 
viinin kera.
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Koitelia elähdyttävät
CMX, Atomirotta ja moni muu

Koiteli elää -festivaali hemmottelee 
kävijöitään tänäkin kesänä kotimai-
sien huippuartistien kattauksella.

Lauantaina 15.8. Koitelin Saha-
saaressa nautitaan jälleen lämpi-
mästä tunnelmasta. 

Festivaalin liput myytiin lop-
puun ennakkoon, jo viidettä ker-
taa peräkkäin. Näin siitäkin huo-
limatta, että järjestäjät vastasivat 
kovaan kysyntään laittamalla lip-
puja myyntiin 200 kappaletta aiem-
paa enemmän.

Tällä kertaa festivaaleilla näh-
dään enemmän esiintyjiä kuin en-
nen. Mukana ovat Vuoksi, Tuohi-
maa, Aurora, Esa Eloranta, Heikki 
Silvennoinen Band, Atomirotta ja 
CMX. Lisäksi kuullaan paikallisia 
lahjakkuuksia: Laura Ainali, Marko 
Siekkinen ja Rommakko. 

- Viime talvena kun kiinnitimme 
esiintyjiä räppäri Atomirotta ja reg-
gaeartisti Aurora olivat vasta aloit-
televia artisteja. Molemmat ovat 
viime kevään aikana nostaneet pro-
fiiliaan hienosti ja tänä kesänä ol-

leet kovassa radiosoitossa, Sirpa Es-
kola iloitsee.

Suomen kauneimmaksi kehut-
tu festivaalialue sijaitsee tuttuun 
tapaan saaressa keskellä Kiiminki-
joen kuohuja. Tänä vuonna festari-
alueelta löytyy aikaisempaa enem-
män ruokatarjontaa ja klubi-lavasta 
tehdään aikaisempaa suurempi.

- Alkukesä on ollut sateinen, 
niin eiköhän helteet ja aurinkoiset 
ilmat jää sitten meille loppukesään, 
Eskola ennustelee.

Tapahtuman järjestää Koiteli 
Elää ry, joka toiminnallaan virkis-
tää Koitelin alueen kulttuurielämää 
ja tekee aluetta laajemminkin tun-
netuksi. Tänä kesänä yhdistys on 
järjestänyt myös viime vuosien ta-
paan lauluiltoja, joihin on osallis-
tunut aina viitisenkymmentä lau-
lajaa. 

Lisäksi on tulossa myös Koiteli 
Elää lapsille -tapahtuma 22.8., jos-
sa myös perheen pienimmät pääse-
vät nauttimaan kulttuurista Koite-
lin kauniissa ympäristössä.

rommakko on vuonna 2012 perustettu folk´n´roll-yhtye, jonka ammentaa 
elämänmakuisesti soljuviin lauluihinsa mausteita niin maailmanmusiikista, 
vanhasta laulelmaperinteestä kuin popistakin.

Suomalainen pitkän lin-
jan blueskitaristi-laulaja 
Heikki Silvennoinen on 
tehnyt mittavan päivä-
työn sekä muusikkona 
että näyttelijänä.

Aurora on yksi raikkaimpia Suomi-
reggaen nimiä, jolta radiosoitossa 
on ollut mm. kappaleet Eilisen au-
rinko ja Annetaan Tapahtuu.

Torniolaislähtöisen CMX:n rockmusiikkia leimaa 
vahvasti runoilijanakin tunnetun laulaja A. W. 
Yrjänän monitulkintaiset sanoitukset.

Vilkas tapahtumakesä Koitelissa
Koitelinkosken Sahasaari on luonnonkaunis ulkoilu- ja 

virkistysalue Kiimingissä. Se on ollut perinteinen tapaa-

mispaikka ja vierailukohde niin paikkakuntalaisille kuin 

kauempaa tulleille. Sen lisäksi että Sahasaaren esiintymis-

lava mahdollistaa monenlaiset tapahtumat, myös luonto 

tarjoaa puitteet elämyksille. Tänä kesänä Koitelissa onkin 

jälleen päästy nauttimaan huippumusiikista ja ulkoiluta-

pahtumista.
Rafting Suomi Cupin osakilpailu laskettiin 9.5. Koite-

lin koskialueella. Tapahtumajärjestäjä GoArctic oy:n Vepe 

Okkonen kertoi, että lajeina oli pujotteluosuus, head2head 

- kaksinkamppailu sekä nopeutta vaativa koskisyöksy. 

Sirpa Eskola kertoo, että elämyspalveluja tarjoavan yri-

tyksen kevät on ollut erikoisista sääolosuhteista johtuen 

heille otollinen. Koskenlaskukausi oli pidempi kuin kos-

kaan aikaisemmin yrityksen toiminnan aikana, sillä vet-

tä virtasi runsaasti ja pitkään. Asiakkaitakin piisasi, kuten 

yrityksien virkistysryhmiä ja polttariporukoita.

Yritys on ollut myös mukana Ilmainen oululainen Elä-

mys -projektissa, jossa kerran kuukaudessa on järjestetty 

mahdollisuus osallistua ilmaiseksi johonkin elämykseen. 

Heinäkuussa Koitelissa sai käydä kokeilemassa koskiuin-

tia projektin puitteissa.
- Tämä on ollut yksi tapa tutustuttaa oululaiset eri 

mahdollisuuksiin, joita uusi suurempi Oulu tarjoaa. Kau-

niita paikkoja ja elämyksiä löytyy ihan lähiseuduilta, Es-

kola kertoo.

Melontaa, musiikkia ja muuta mukavaa menoa
Kiiminkijoki ry puhalsi tänä vuonna jälleen henkeä Kii-

minkijokimelonta -tapahtumaan, joka järjestettiin 10.–

14.6. Viiden päivän aikana melottiin Kiiminkijokea pitkin 

Puolangalta Haukiputaalle, yhteensä noin 175 kilometrin 

matka. Jokivarren kuntien alueella kyläseurat, matkailu-

yrittäjät ja paikallistyöryhmät järjestivät melontapäivien 

päätteeksi mukavaa pientä oheistapahtumaa.
Tähtiä Koitelissa 2015 -tapahtumaa vietettiin perjantai-

na 26.6. Koitelin Sahasaaressa. Esiintymään saatiin huip-

punimet Laura Voutilainen ja Krista Siegfrids sekä Jäälin 

oma poika Aki Louhela.
Heinäkuun 10. ja 11. päivä Koitelin tukkilaishistoriaan 

palattiin kesäteatterin keinoin, kun Timanttihäät esitti ai-

toa tukkilaisromantiikkaa ja juhannusmuisteloita vuodel-

ta 1954. Väliajan jälkeen laitettiin jalalla koreasti tunnin 

kestävien tanssien merkeissä. Tapahtuman järjesti Kiimin-

gin Urheilijat ry.
Koiteli Elää ry järjesti kesän aikana kolme lauluiltaa 

sekä tulossa on jo viidettä kertaa järjestettävä Koiteli Elää 

-festivaali 15.8. sekä seuraavana viikonloppuna 22.8. Koi-

teli Elää lapsille -tapahtuma.

TULOSSa	On	JO	VIIdETTä	KERTaa	JäRJESTETTäVä
KOITELI ELÄÄ -fESTIVAALI 15.8. 
SEKä	SEURaaVana	VIIKOnLOppUna	

22.8. KOITELI ELÄÄ LAPSILLE -TAPAHTUMA.
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ViRallinen metallin-
KieRRätysteRminaali
UTACON	OY

UTAjÄRVI
PUH.	0400	892	414
PUH.	040	7670	825

www.utacon.fi

Ostetaan Ja nOudetaan 
kaikenlaiset metalliromut. 

Myös autonromut ja 
romutustodistukset.

Katto 2 päivässä, 
suoraan omalta 
tehtaalta mitta-
tilaustyönä.
•	 Tuomme tullessamme, 
 viemme mennessämme 
 – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

laaturemontti.fi

Uusi kuosi 
kesäksi!

Paikalliset 
pojat! soiTa 08 2377 9501

O u l u n  y k s i k k ö

Kehäkuja 1   I   90940 Jääli   I   puh. 040-846 8206   I   

PALVELUSETELILLÄ
PIHLAJARANTAAN

Täällä on hyvä olla.
Tule asumaan!

Kehäkuja 3 | 90940 Jääli | puh. 040-846 8206 | www.pihlajaranta.fi

TERVETULOA!

Synttärihulinat 10 v.
Tarjouksia ja tarjoilua!

esittelyssä uusi Cutrin ism-tuotesarja!
Perjantait Non-Stop!

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

asiamiesposti

Paikkakunnan 
parhaat leivät!

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

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

UUsiJärvi
LÄHIKAUPPA

www.kiimu.fi
Kimmoke Kuntosali

Viitantie 23
90900 Kiiminki

Tule, liiku ja nauTi

Virkeyttä yhteisestä
tekemisestä yhdistyksessä

Laivakankaan koulun Yrittäjien stipendin saajat olivat Heta 
Kenttämaa ja Pyry Kuotesaho.

Kiimingin Yrittäjien toi-
mintaan kuuluu myös joka 
kevät jaettavat stipendit 
paikallisten koulujen lupaa-
ville opiskelijoille, jotka ovat 
opinnoissaan osoittaneet 
yrittäjähenkistä tarmoa. 

Kiimingin Lukiossa sti-
pendit saivat Krista Huttu 
ja Linasa Poukkula. Laiva-
kankaan koulun Yrittäjien 
stipendin saajat olivat Heta 
Kenttämaa ja Pyry Kuotes-
aho. Stipendit jaettiin kou-
lujen lukuvuoden päätös-
juhlassa ennen kesäloman 
alkua.

Monina vuosina yhdis-
tys on järjestänyt pidem-
piäkin reissuja vaikkapa 
laskettelurinteille tai kult-
tuurikohteisiin. Tänä syk-
synä yhdistysväki suuntaa 
yhteiselle virkistyslomal-
le Budapestiin. Yhdistyksel-

lä on ollut tapana suunnata 
joka toinen vuosi syysretkel-
le ulkomaille.

- Kaksi vuotta sitten kä-
vimme Prahassa ja silloin 
nousi ajatus, että voisimme 
lähteä seuraavalla kerralla 
Budapestiin. Olen itse käy-
nyt aikaisemmin vain hyvin 
lyhyesti Budapestissä. Kau-
punki näytti todella kauniil-
ta ja minulle jäi vielä halu 
käydä siellä uudestaan sekä 
tutustua paikkaan parem-
min, Kiimingin Grillin yrittä-
jä Minna Huru kertoo.

Yrittäjäyhdistyksen hupi- 
ja hyvinvointitoimikunnista 
vihjataan, että yhdistyksen 
hallitus ottaa mielellään vas-
taan ehdotuksia, minne po-
rukan reissuja voisi suunnata 
ja millaista toimintaa kaivat-
taisiin. 

Kiimingin yrittäjäyhdistys tarjoaa jäsenilleen moni-
en jäsenetujen lisäksi myös mahdollisuuksia vir-

kistäytymiseen samanhenkisessä yrittäjäporukas-
sa. Yhteinen tekeminen ja vertaistuen saaminen 

on yrittäjän jaksamisessa tärkeä osa.

Martti Kuoksa
050 344 6516
martti.kuoksa@ikkunajauksi.fi

Rainer Partanen
040 772 3500
rainer.partanen@ikkunajauksi.fi

Virpi Honkanen
0400 355 173
virpi.honkanen@ikkunajauksi.fi

esittelemme 

iKKunoita 
ja oVia 
KiiminKi-
päiVillä!

jopa 24 KK
KoRoton

maKsuaiKa

www.ikkunajauksi.fi
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Kiimingin Urheilijat ja Kii-
mingin Riento järjestävät hy-
vänmielen juoksutapahtu-
man Kiiminki-maratonin jo 
kymmenettä kertaa! Lauan-
taina 19.9. kisa starttaa Jää-
listä Laivakankaan koululta, 
missä sijaitsee myös viralli-
nen Kilpailukeskus.

Yleisten sarjojen lisäksi 
maratonille sekä puolimara-
tonille on myös ikäsarjat 40, 
50 ja 60, ja varttimaratonille 
vain naisten ja miesten ylei-
set sarjat. Virallisesti mitat-
tu reitti on Suomen nopein ja 
tasaisin. Korkeusero on aino-
astaan kuusi metriä ja kier-
roksen pituus 10 549 metriä. 
Kisa on Suomen Urheilulii-
ton hyväksymä kilpailu, jo-
ten mahdolliset ennätykset 
ovat virallisesti tilastointikel-

Kiiminki-maraton juostaan kymmenennen kerran
poisia.

Pentti Nykyri Kiimin-
gin Riennosta kertoo, että 
tapahtuma on ollut suosit-
tu joka kerta. Viime vuonna-
kin taipaleelle lähti noin 500 
juoksijaa, joita oli tullut lä-
hialueiden lisäksi eri puolil-
ta Suomea, Kittilää ja Helsin-
kiä myöten.

- Monet ovat kehuneet 
kisaa, sillä se on lämmin-
henkinen, eikä kisaa käy-
dä hampaat irvessä ammat-
tilaismaisesti. Talkoohenkeä 
löytyy ja juniorit, jotka avus-
tavat huoltopisteillä ja muis-
sa tehtävissä ovat säästä 
riippumatta hymyissä suin, 
Nykyri kertoo.

Kisa sai alkunsa Erkki 
Plantingin ideasta ja pyörä 
pyörähti käyntiin pienen po-

rukan voimin. Tapahtuma 
sai hyvän palautteen, joten 
perinnettä päätettiin jatkaa. 
Kiiminkiläisten urheiluse-

urojen yhteistyöllä tapahtu-
masta on rakentunut tykätty 
ja tunnettu.

Nykyisin Kiimingin Rien-

Kiimingin Urheilijat osallistuu 
Ikiliike-hankkeeseen

Kiimingin Urheilijat valit-
tiin toukokuussa Suomen 
Voimisteluliiton Ikiliike – 
ikääntyneiden liikunnan ke-
hittämishankkeeseen. Ta-
voitteena on lisätä liikkuvien 
ikääntyvien määrää ja saada 
heidät mukaan liikuntaseu-
ratoimistaan.

Voimisteluliiton seurat 
ovat olleet ikäihmisten lii-
kuttamisen edelläkävijöitä, 
ja seuroilla on kokemuksia 
ikääntyneille tarkoitetusta 
liikuntatoiminnasta. Hank-
keessa kootaan seurojen tie-

totaitoa yhteen ja kehitetään 
koko liiton, voimisteluseu-
rojen ja ohjaajien asiantunte-
musta.

KiimU:lla on pitkät perin-
teet ikääntyneiden liikutta-
misesta. Seuran kuntosalilla, 
Kimmokkeella on ikäänty-
neille omia omatoimisia sekä 
ohjattuja harjoitteluvuoroja. 
Terveysliikuntajaoston ryh-
mäliikuntatarjonnassa on 
myös huomioitu ikääntyvät 
liikkujat. 

- Tavoitteenamme on li-
sätä tarjontaa ikääntyneiden 
voimisteluryhmissä ja saada 
uusia liikkujia seuraamme, 
toteaa toiminnanjohtaja Päi-
vi Mikkonen.

Ikääntyneiden lisäksi seu-
raan tavoitellaan kaiken ikäi-
siä uusia liikkujia. Syksyn 

ryhmäliikuntatarjonta on 
suunniteltu niin, että viik-
ko-ohjelmasta löytyy rasi-
tustasoltaan sopivia tunteja 
aloitteleville liikkujille sekä 
paljon kuntoileville.

- Maltti on valttia, muis-
tuttaa seuran liikuntaneuvo-
ja Emilia Nousiainen.

Hänen mukaansa kunto-
saliharjoittelu on paljon mo-
tivoivampaa, kun hankkii 
oman henkilökohtaisen har-
joitusohjelman sekä opas-
tuksen laitteidenkäyttöön lii-
kunta-alan ammattilaiselta.

- Kimmokkeelta saa oman 
ohjelman, ohjeet liikkeiden 
tekemiseen ja tarvittavaa ra-
vitsemusneuvontaa. Tämä 
on hyvä tuki kun aloittaa 
säännöllisen liikkumisen, 
tuumaa Emilia Nousiainen.

Kiimingin urheilijoiden ta-
voitteena on lisätä niin liikun-
taa harrastavien ikääntynei-
den kuin lastenkin määrää 
seurassa.

to on urheiluseura, jonka la-
jeina on pyöräily, kori- ja len-
topallo sekä kuntojaoston 
toimintaa. Yhteistyötä teh-

dään paikallisten yrityksien 
kanssa, joista innokkaimpa-
na sponsorina on Kiimingin 
Halpa-Halli.

viime vuonna Kiiminki-maratonin taipaleelle starttasi lä-
hes 500 juoksijaa. Kuva Esko Aro

Galleria Oskari Jauhiainen 
esittelee tänä kesänä Mari 
Jäälinoja - Kaksi ulottuvuut-
ta -näyttelyn, joka on esil-
lä elokuun loppuun saakka. 
Näyttelyn teokset ovat ase-
telmia ja tutkielmia arjes-
ta sekä elämästä. Jäälinojan 

ukset ovat eräänlaisia still-
kuvia, pysäytettyjä tuokioita 
toden ja epätoden maailmas-
ta, ja symboliikalla on niissä 
vahva rooli.

Mari Jäälinoja on valmis-
tunut EVTEK-muotoiluins-
tituutista ja Pekka Halosen 
akatemiasta. Hänen debyyt-
ti-yksityisnäyttelynsä oli Ou-
lussa 2012, jonka jälkeen hän 
on toiminut päätoimisena 
kuvataiteilijana. Jäälinojan 
töitä on ollut esillä useissa 
valtakunnallisissa näyttelyis-
sä kutenLumipalloefekti 2- 
Pohjois-Suomen biennaali 
Rovaniemen Taidemuseossa 
(2014) ja Nuoret 2011-nuor-
tennäyttely Helsingin Taide-
hallissa (2011).

Näyttely on tuotettu yh-
teistyössä Valveen alueellis-
ten kulttuuripalveluiden ja 
Oulun taidemuseon kanssa.

Syksymmällä 2.9.–10.10. 
Galleria on mukana Kirja-
vaa kulttuuria -tapahtuma-
kokonaisuudessa, joka le-
vittäytyy jo kolmatta kertaa 
ympäri Oulua. Kirjavaa kult-
tuuria on kattokäsite eri eri-
tyisryhmien taide- ja kult-
tuuritoimintaan liittyville 
tapahtumille ja -näyttelyille. 
Tapahtumilla halutaan tarjo-
ta näkyvyyttä erityisryhmien 
taiteelle sekä korostaa kult-
tuurin roolia kaikille kuulu-
vana hyvinvoinnin välinee-
nä.

maalaamisessa abstraktio ja 
realismi kohtaavat toisensa. 
Suuret väripinnat yhdistetty-
nä yksityiskohtaiseen sivel-
lintyöskentelyyn sekä kollaa-
simaista ilmaisua lähestyvä 
tekotapa ovat työskentelyl-
le luonteenomaista. Maala-

Galleria Oskari Jauhiainen 
sijaitsee Kiimingin kirjaston 
yhteydessä. Sinne voi pii-
pahtaa vaikka Kiiminkipäivil-
lä näyttelyitä katsomaan.

Galleria O. Jauhiaisessa Kaksi ulottuvuutta
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Liiketoimintamalli - Toimiiko liikeideasi varmasti?
Sinulla on liikeidea, jonka voimalla aiot yrittäjäksi. Me 
autamme sinut lähtöruudusta eteenpäin sparraamalla 
liikeideaasi liittyviä kriittisimpiä kysymyksiä.

Yrityksen perustaminen - Hyvin suunniteltu on 
puoliksi perustettu
Yritystä perustaessa on monta asiaa huolehdittavana. 
Asiantuntijoidemme käytännönläheiset neuvot auttavat 
sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä 
eteenpäin.

Yritysrahoitus - Oikeanlaista rahoitusta yrityksellesi
Yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu usein eri rahoi-
tuslähteistä. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen 
yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien 
laadinnassa sekä itse yritysrahoituksen hakemisessa.

BusinessOulu

BUSINESSPLAZA

INVESTOR GATE

Yrityspalvelut tukena yrityksesi 
kaikissa vaiheissa
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. Kumppanina ja kasvun mahdollistajana varmistamme Oulussa toimiville 
yrityksille tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaavat kokonaisratkaisut sekä kilpailukykyisen 
liiketoimintaympäristön verkostoineen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat 
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille. Tutustu 
tarkemmin palveluihimme! www.businessoulu.com/yrityspalvelut

Vienti - Maailma kutsuu, onko yrityksesi valmis?
Suurin kasvu tulee usein kansainvälistymällä, mutta se 
vaatii myös huolellisen valmistautumisen. Saat asiantunti-
joiltamme käytännön tukea yrityksesi kansainvälistymiseen 
ja viennin käynnistämiseen.

Omistajanvaihdokset - Omistajanvaihdoksella kasvuun
BusinessOulun asiantuntijat neuvovat ja opastavat sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia. 
Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita, 
joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omista-
janvaihdokset sujuvasti.

Liiketoiminnan valmennukset - Osaajat pärjäävät aina!
Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa 
useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä 
koulutus- ja valmennusohjelmia.
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Helmikuun alussa Rami 
Suorsa perusti toimini-
miyrityksenä edustusliik-
keen, joka toimii Oulun 
Ojan Raudan yhteydessä. 
Hän hoitaa alihankintatyö-
nä talopakettien myynnin 
Ojan Raudan asiakkaille, ja 
edustaa Keskon tuotemerk-
kejä Pohjois-Pohjanmaan 
alueella. Merkkeihin kuulu-
vat Omatalo, Kimara, Koti-
talo ja Pomo-hallit.

Suorsa on nauttinut yrit-
täjyydestä saadessaan olla 
itsensä herra ja pystyessään 
itse määrittelemään työnsä 
tahdin. Motivaatiokin kas-
vaa kun myyntityötä tekee 
oman yrityksensä nimiin.

Yrittäjyys toi mukanaan 
paljon uutta opittavaa asiaa, 
sillä aikaisempaa kokemus-
ta yrittäjyydestä hänellä ei 
ollut. Alkuun pääsemiseksi 
Suorsa sai vinkkejä ja apua 
BusinessOulun Timo Paak-
kolalta.

- Paakkola oli suuri apu 
starttirahan hankkimises-
sa ja toi turvallisuudentun-
tua aloittamiseen. Moni asia 
tuntuu hyvin byrokraatti-
selta, kun ei ollut vielä ko-
kemusta yritysmaailmasta. 
Teimme myös yhdessä kan-
nattavuuslaskelmia, ja kyl-

Yrittäjyys tuo paljon uutta opittavaa
lähän niihin lukuihin luottaa 
enemmän kun on ammatti-
mies neuvomassa. Varmasti 
näiden palveluiden merkitys 
korostuu varsinkin sellaisil-
la aloilla, joissa investoinnit 
ovat suuremmat, Suorsa ker-
too.

Kiiminkiläislähtöinen 
mies on ollut vuodesta -97 lo-
gistiikka-alalla. Talopakettei-
hin ja niiden erikoisuuksiin 
hän tutustui ollessaan Kon-
tiotuotteen kuljetuspäällik-
könä kahdeksan vuotta. Lä-
hempää tuttavuutta hän sai 
myös rakentaessaan itse ta-
lon Kiiminkiin.

Kokemuksensa ansiosta 
hän pystyy tarjoamaan yri-
tyksensä puitteissa myös lo-
gistiikka-alan konsultoin-
tipalveluita ja vaikkapa 
asiakaspalvelukoulutusta 
kuljettajille. Suorsalta löytyy 
tietämystä myös kansainvä-
lisestä logistiikasta, jos vaik-
kapa talopaketti pitää saada 
kuljetettua ulkomaille.

Yrittäjä rami Suorsan työ-
piste löytyy Oulun Ojanrau-
dan yksiköstä ja hän myy 
talopaketteja Pohjois-Poh-
janmaan alueella.
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Finlandia-talolla järjestettiin 
toukokuussa Yrittäjän ääni 
-seminaari, johon osallistui 
kolmisensataa kansanedus-
tajaa, yrittäjää ja yrittäjäjär-
jestön työntekijää eri puolil-
ta Suomea.

Pohjois-Pohjanmaalta oli 
mukana myös PPY:n hallitus 
tapaamassa Oulun vaalipii-
rin kansanedustajia. Mukana 
oli Kiimingin Yrittäjien hal-
lituksen jäsenet Lauri Mik-
konen sekä Kaisuleena Joen-
väärä. Osallistujat kokivat 
tapahtuman mielenkiintoi-
seksi ja antoisaksi.

- Näitä yhteisiä tuokioita 

Nimikkoyrittäjät tuovat tietoa 
yrittäjien arjesta eduskuntaan

Suomen Yrittäjät aluejärjestöineen aloitti uuden käytännön: kaikille 200 kansanedustajal-
le valittiin omasta vaalipiiristä nimikkoyrittäjä, joka auttaa, kun kansanedustaja tarvitsee 
tietoa yrittäjyydestä. Kansanedustajat tapasivat nimikkoyrittäjänsä 20.5. Helsingissä.

tulemme tarjoamaan jatkos-
sakin. Kansanedustajien ja 
nimikkoyrittäjien yhteistyö 
näyttää lähteneen mukavasti 
liikkeelle. Tavoitteena onkin 
aktiivinen vuorovaikutus ja 
maakunnan yhteisten asioi-
den hoitaminen. Kun valmis-
teluun on tulossa yrittäjyyt-
tä koskevia asioita, yrittäjien 
verkosto tarjoaa suoran ka-
navan käytännön kokemus-

ten kartoittamiseen, totesi 
Kiimingin Yrittäjien hallituk-
sen jäsen ja Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien puheenjoh-
taja Lauri Mikkonen.

Nimikkoyrittäjän tehtävä 
on välittää kansanedustajal-
le konkreettista tietoa yrittä-
jän elämästä ja kertoa, mitä 
yrittäjien olosuhteiden pa-
rantamiseksi kannattaisi teh-
dä. Kaisuleena Joenväärä 

Kiimingin Yrittäjistä on Ville 
Vähämäen (ps.) nimikkoyrit-
täjä, mutta Vähämäki ei vali-
tettavasti päässyt paikalle ta-
pahtumaan.

- Juttua riitti paljon ajan-
kohtaisista asioista ja yrittä-
jä-kansanedustaja yhteistyö-
tä päätettiin pitää yllä koko 
vaalikauden ajan. Kansan-
edustaja Juha Pylväs (kesk.) 
kertoi että hän itsekin yrit-

Oulun vaalipiirin nimikkoyrittäjiä yhteiskuvassa Finlandiatalossa Yrittäjän ääni -seminaarissa.

täjänä ymmärtää erittäin hy-
vin mikroyrittäjän kipupis-
teitä. Hänellä on nyt loistava 
tilaisuus oikeasti vaikuttaa, 
kun istuu pääministerin vie-
reisessä pöydässä, Joenvää-
rä kertoi.

Tilaisuudessa keskustel-
tiin siitä, mitä nyt alkaneel-
la vaalikaudella olisi mah-
dollista ja kannattaisi tehdä, 
jotta pienet ja keskisuuret 

yritykset pystyisivät omalla 
menestyksellään auttamaan 
Suomen talouden kasvuun.

– Se, että yrittäjät pär-
jäävät, on kaikkien etu: yri-
tykset luovat työpaikkoja ja 
tuovat verotuloja kuntaan. 
Nimikkoyrittäjäkonsepti 
on jatkoa syksyllä alkaneel-
le Suomen Yrittäjien Yrittä-
jän ääni -kampanjalle ja tam-
mikuussa aloitetulle Työn 
tekijä-eduskuntavaalikam-
panjalle, Suomen Yrittäjien 
puheenjohtaja Jyrki Mäky-
nen totesi.

”Kansanedustajien ja nimikkoyrittäjien yhteistyö näyttää lähteneen mukavasti liik-keelle. Tavoitteena onkin aktiivinen vuoro-vaikutus ja maakunnan yhteisten asioiden hoitaminen.”

Käytetään mahdollisuutemme hyväksi
Oulun ympäristöön on mah-
dollisuus saada paljon kas-
vua, elinvoimaa ja työ-
paikkoja kun voimavarat 
kohdennetaan oikein. Mah-
dollisuutemme saamme hyö-
dynnetyksi ahkeruudella, 
toimeliaisuudella ja henkilö-
kohtaisella yritteliäisyydellä.

Yrittäjyyden tukeminen 
on avainasia. Yrittäjät luovat 
kestävät työpaikat. Oulun, 
Kiimingin ja koko lähialu-
een kehittymisellä on tärkeä 
merkitys pohjoisen Suomen 
veturina. Oulun seudulla on 
valmiita verkostoja ja val-
miuksia tehdä laajaa sekä 
kansallisesti että kansainväli-
sesti merkittävää yhteistyötä. 
Alueella on nuori ikäraken-
ne ja väestön koulutustaso 

on korkea. Alueellamme teh-
dään vahvaa tieteellistä tut-
kimusta, mikä antaa myös 
vankkaa perustaa tulevai-
suuteen. Tarvitsemme myös 
hyvää yhteistyötä, jotta tun-
nistamme mahdollisuutem-
me luoda uusia työpaikkoja, 
saada vienti vetämään ja alu-
een kilpailukyky nousuun.

Tähän mennessä erilai-
sia mahdollisuuksia on tun-
nistettu jo lukuisia, muun 
muassa biotalous, bioener-
gia - lähienergia, energia-
omavaraisuuden ja huolto-
varmuuden kehittäminen, 
elintarviketeollisuus, lähi-
ruoka, cleantech, digitali-
saation edistäminen, mat-
kailun ja sen markkinoinnin 
edistäminen, kestävän kai-

vosteollisuuden kehittämi-
nen ja marjasatojemme te-
hokkaampi hyödyntäminen. 
Toisen asteen koulutusta tu-
lee kehittää vastaamaan ky-
syntää. Työtä on tehtäväksi 
ja tekijöitä olisi, mutta nämä 
eivät useinkaan kohtaa toisi-
aan. Suomalaista koulutus-
sopimusmallia kehittämällä 
saamme koulutettua korkea-
tasoista ja työelämän tarpei-
siin sopivaa työvoimaa.

Kun saadaan kilpailuky-
ky kuntoon ja vienti vetä-
mään niin myös liikenteen 
ja logistiikan tulee olla kun-
nossa. Nykyinen kehnossa 
kunnossa oleva tieverkosto 
tarvitsee kunnostusta. Kes-
keiset uudet ja kiirehdittä-
vät liikenneinvestoinnit ovat 

valtatie 4 Oulu-Kemi, kak-
soisraide Ylivieska-Oulu ja 
Oulun satamaväylien syven-
täminen. 

Kuntien tehtäviä, velvoit-
teita ja normeja tulee vähen-
tää olennaisesti, jotta kun-
tatalous saadaan kestävälle 
pohjalle. SOTE-uudistus tu-
lee viedä päätökseen ja rat-
kaista sen organisaatio ja ra-
hoitusmalli. Rahoituksen 
tasapuolisuus ja oikeuden-
mukaisuus kaikkien eri puo-
lilla Suomea apua tarvitsevi-
en potilaiden näkökulmasta 
voitaisiin hoitaa valtion ja 
Kelan kautta.

Meidän on nyt työsken-
neltävä ahkerasti yhdessä ja 
käytettävä kaikki mahdol-
lisuutemme hyväksi alueen 

ihmisten parhaaksi. Yhteisöl-
lisyys on tärkeä osa syrjäy-
tymisen ehkäisyä. Kiiminki 
on ollut esimerkillinen yh-
teisöllisyyden eteenpäin vie-
misessä. Toimintojen ja ta-
pahtumien järjestäminen 
on Kiimingissä esimerkillis-
tä. Yhtenä esimerkkinä ovat 
nämä Kiiminkipäivät, joissa 
yhteisöllisyys, alueellisuus ja 
ihmiset kohtaavat.

Liikunta ja terveet elä-
mäntavat ovat keskeinen lää-
ke hyvin moneen vaivaan. 
Näillä lääkkeillä pysymme 
pitkään työkuntoisina ja pys-
tymme nauttimaan elämäs-
tämme. Kaiken toiminnan 
tavoitteena pitää olla hyvin-
voivat ihmiset ja onnellinen 
elämä, siksi liikunta ja lähim-

mäiset ovat onnemme avai-
met.

Välitetään toinen toisis-
tamme, liikunnallista kesää.

Juha Hänninen, Oulun 
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi • www.maustekaari.fi

Kuljetus Huusko Oy
Puh. 040 845 7599 

Tarkintie 12, 90900 Kiiminki | sami.huusko@metsax.com

* Taimikon- ja nuorten 
 metsien hoito
* Metsänviljelytyöt
* Metsurihakkuut
* Linjan raivaukset

Metsä

Koko perheen hiushoitola

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä

Puh. 040 828 3778

Parturi-Kampaamo
Hiushoitola

Avoinna sopimuksen mukaan.
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Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

www.ktcgroup. 

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

urAKOiNNiT
SäHKÖASENNuKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

www.hierontakamari.com

 

Koulutettu hieroja & 
Personal Trainer
Mari Kukkonen

041 4660448
Puistokuja 4, Jääli

hierontakamari@gmail.com

 Etkö päässyt kesäksi rantakuntoon?
-ei HuoLtA!

Aloita elämäntaparemontti ja 
olet loppuelämäsi kunnossa!

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Omassa osuuskaupassasi on päivittäin tarjolla tuhansia 
kotimaisia tuotteita pysyvästi edulliseen hintaan. Tunnistat 
osan niistä oheisesta merkistä. Ruokakaupoissamme 80% 
tuotteista on valmistettu Suomessa. Suosi suomalaista!

Osuuskauppasi tarkoitus on tuottaa 
palveluja ja hyötyjä omistajilleen.

Ruokakorisi nyt entistäkin edullisemmin. Tutustu hintoihin ja valikoimiin: 
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puh. 020 741 5777 // www.katsastusoulu.fi

Uusi asema avattu Välikylään!
// Katsastukset, myös raskaskalusto
// Rekisteröinnit // Vakuutukset

Yksilöllistä Kauneudenhoitoa Sinulle ! 
Myös Kynnet ja ripset!

www.kauneushoitolamirandas.com

p. 08-8162151AVOINNA  
MA-PE 9.30-17.30
ja sopimuksen mukaan

Sähkösuunnittelu  
ja -asennus
040 595 3250 

ACOAcoNet Oy

w
w
w
.acon

et.fi

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

Rekisteröintejä
    Kilpa-auton katsastuksia
        Vakuutuksia

Kotimainen, entistä paikallisempi 
katsastusasema Kiimingissä .

Suomen Laatukatsastus Oy 
on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.

Otamme edelleen vastaan
jaettuja alennuskuponkeja.

Koe ajamisen rajaton riemu!
gT-SIMUlAATTORI

arvontaa ja toiminnan esittelyä!

TUlE	TESTAAMAAN	
AjOTAITOSI!

Mukana Kiiminkipäivillä

Katsastus Team Oy | Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki  
Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700 | Avoinna ma-pe klo 9-17

-50%
moni-
vuotiset 
kukat

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-17
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

paljon pensaita 8,50 kpl

KOrvENKYLä väLiKYLäNTiE

Kesä-
kukkia 
riittää!!!

Kestävät 
omenapuut 30€ 55€ 100€

kpl 2 kpl 4 kpl

Havu-
kasvit -20% ulKoKRysanteemit 

saapuneet

esim. aroniat, isotuomipihlajat ja angervot 
(ruukkukoko 3,5 l) OTa 5 maKsa 4

KESÄAlE!!!

Jesse Anttila ajattaa osastolla 
gT-simulaattorilla	Kiiminkipäivillä!

kiiminkipäivät
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