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Ahaa!
Ahaa!

Vintiltä
Vintiltä
rahaa!
rahaa!

Oikein tehty katon lisäeristys säästää selvää rahaa.

Oikein tehty katon lisäeristys säästää selvää rahaa.

Pyydä tarjous;
Pyydä
tarjous;
040 584 0389
/ oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Joulun toivotuimmat
hemmottelulahjakortit
Adelesta!

040 584 0389 / oulu@ekorakennuspalvelu.fi
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Jouluksi ivhat LAHJAKORTIT!
kaunista

Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

Katso hoitopaketit ja -edut
www.adele.fi

Esim. 20 cm

Esim. 20 cm

10
10
asennettuna
€/m2

€/m2
asennettuna

Kerro hänelle että välität,
anna hetki omaa aikaa,
rentouttava tuokio hoitolassa

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Koko kehon vyöhyketerapia
Intialainen päänhieronta
Koliikkivauvan hieronta
Kuumakivihieronta
Lymfaterapia
Bambuhieronta

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Parturi-kampaamo

Karoliina
Riitta ja Eija

Esim. Kuningattaren
Shamppanjahoito 125 €
kaunis, kiinteä iho, kuningattaren
hemmotteluhoito,
sis. Ripsien ja kulmien värin (30 €)

Ammattitaidolla myös
ripsien pidennykset ja geelikynnet
hoitolassamme tekee Marika Runtti

Joulukuun TARJOUS Marikalta
UUDET -ripset nyt 80 € -kynnet 65 €
Lisää ehdotuksia löydät nettisivuiltamme

Pukinkonttiin aina mieluisat
lahjakortit ja tuotepaketit!
Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261
Avoinna: ma-pe 9-18, la sopimuksen mukaan

Raija Neuvonen | Kauneushoitola Mirandas
puh. 08 8162151 | Terveystie 6 Kiiminki

www.kauneushoitolamirandas.com
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Alueellista tasa-arvoa – suosi paikallista!
Maa oli autio ja tyhjä, kunnes tulivat
Aatami ja Eeva. Sen jälkeen oli suo,
kuokka ja Jussi. Sitten tulimme me
uusavuttomat.
Suomalaissukumme on asunut ja
syntynyt maaseudulla, karkeasti sanottuna tuhansien vuosien takaa, aivan sydänmailla. Esi-isämme sitten
alkoivat rakentaa teitä asumattomien
maiden poikki ja läpikulkuteitä, kunnes tuli pullamössökansa ja paheksuen sanoivat, että itsepä olette sinne
korpimaille muuttaneet, kauas kaikesta.
Kaava-alueella on harvoin läpikulkuliikennettä, joten voisivathan tiet
siellä olla yksityisteitä. Vaasan hovioikeus ilmoitti että täällä ei asu ketään,
OulunZone-keskustelun yhteydessä.
Myös tässä olisi aihetta valittaa EUtuomioistuimeen tasa-arvosta, varsinkin alueellisesta tasa-arvosta.
Koululaki vuodelta 1928 sanoo,
että kellään ei saisi olla viittä kilometriä pidempi koulumatka. Silti pieniä kouluja lopetetaan ja Arkalastakin
oppilaita lähdetään viemään koulu-

autolla Oulun kaupungin Kiimingin
kaupunginosaan. Oppilaiden herätys
on hyvin varhain, ja bussi lähtee liikenteeseen ennen seitsemää, jotta lapset ja nuoret ehtivät kahdeksaksi kouluun. Ihmetyttää, miksi kouluja pitää
lopettaa ja kuka tästä päättää.
Entisessä Kiimingissä oli yrityshautomo, joka tuotti uusia yrittäjiä
useampiinkin lähikuntiin. Niin lyhyt
matka on Kiimingistä kaupunkiin,
mutta pitkä matka on kaupungista
Kiiminkiin. Virastotalotkin ovat tyhjillään, vailla järkevää käyttöä.
Aikamoista paatosta! Niin paljon
asioita on kertynyt sydämelle.

kokemuksia. Onneksi Kiimingin Yrittäjät ry sai uuden ja nuoren puheen
johtajan hoitamaan meidän yhteisiä
asioita. Toivotan tsemppiä Miikalle ja
intoa uuden, mielenkiintoisen tehtävän hoitamiseen!
Haluan samalla kiittää kaikkia viimeisestä
puheenjohtajakaudestani.
Ja nyt ehtii suunnata jouluostoksille!
Muistakaamme suosia kiiminkiläisiä
yrityksiä. Me itse varmistamme valinnoillamme palveluiden säilymisen lähettyvillä.

Onnea uudelle
puheenjohtajalle!

Hannu Tuohino
puheenjohtaja,
Kiimingin Yrittäjät ry

Kun tulee iäkkääksi - enkä suinkaan
sano että vanhaksi – asiat tuppaavat
jäämään hoitamatta ja kasaantuvat.
Silloin tuntuu, että kaikkea on niin
paljon, että ei kerkeä tekemään ja panostamaan niin huolellisesti kuin haluaisi. Tästä löytyy omakohtaisiakin

Jouluiloa kaikille lukijoille!

Hannu Tuohino viime kesän Kiiminki-päivillä pitämässä avajaispuheenvuoroa yrittäjäyhdistyksen puolesta.

Virtaa yrittäjyyteen -yrittäjäpäiviltä
”Virtaa yrittäjyyteen” oli
teemana 24-26.10. Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä Tampereella, jonne osallistui Pohjois-Pohjanmaalta
lähes 100 yrittäjää, Kiimingistäkin oli osallistujia mukana. Puheenjohtajaksi va-

Juhlagaalassa Keskustan puheenjohtaja Juha
Sipilä Kempeleestä otti
juhlapuheessaan
voimakkaasti kantaa yrittäjyyden puolesta.

littiin kolmesta ehdokkaasta
kaksivuotiskaudeksi
Jyrki
Mäkynen Seinäjoelta, jonka
mukaan vahva Suomi tarvitsee vahvoja yrityksiä. Neljä vuotta järjestöä luotsannut
puheenjohtaja Mikko Simolinna ei ollut enää ehdolla.
Suomen Yrittäjien hallitukseen valittiin jatkamaan
Lauri Mikkonen Kiimingistä.
Liittokokouksessa otettiin kantaa yrittäjyyden vahvistamiseen ja talouspolitiikkaan muutosta. Juhlapuheen
piti Keskustan puheenjohta-

Pohjois-Pohjalaisia liittokousedustajia Jussi Riikonen Oulu, Jussi Miilukangas Raahe, Lauri Mikkonen Kiiminki, Hannu Kivelä Taivalkoski ja Jorma Kortesoja Oulainen.

ja Juha Sipilä, ehdottaen julkishallinnon työntekijöiden
vähentämistä, joka aiheutti valtavan julkisuuden. Hän
myös ehdotti yhteiskuntasopimusta, jossa olisivat mukana yrittäjät, elinkeinoelämä, työntekijät ja poliittiset
päättäjät.
Päiviin kuului seminaareja, perjantai-illan Rakkaus -teemailta ja lauantai-il-

lan juhlagaala, jossa yhtenä
Valtakunnallisena Yrittäjänä
palkittiin puhe-, toiminta-,
fysioterapia- ja hoivapalveluyritys Tutoris Oy Oulusta. Ensi vuonna Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät ovat
Sotkamon Vuokatissa, joten
päiville on lyhyt matka Haukiputaaltakin osallistua.

Heimo Turunen

Perjantai-illan tervetulojuhlassa oli teemana rakkaus,
joka näkyi osallistujien pukeutumisessa. Oikealla kiiminkiläiset Mari ja Paavo Halkola seurassaan Kuusamon yrittäjistä Kirsti Ketola ja pudasjärveläinen Eila
Lahtinen, joka vastaa myös Kiiminki-lehden taittamisesta.
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Yrittäjien syysretki Katinkultaan

Syysretken bussimatkalla ohjelmistoon kuuluen Hannu Tuohino palkitsi Miika Sutisen aktiivisuusmaljalla, tunnustuksena pyyteettömästä ahkeruudesta yhdistyksen hyväksi.
Kiimingin Yrittäjien Hupitoimikunta järjesti yhdistetyn syysretken, syyskokouksen ja pikkujoulun 21.–23.11.
Vuokatin Katinkultaan WinterOpen 2014 tapahtuman
yhteyteen. Syysretki tehtiin paikallisen liikennöitsijän Sassin Liikenne Oy:n
bussilla ja tällä kertaa muka-

na oli runsaasti nuoria yrittäjiä. WinterOpenissa yrittäjiä viihdyttivät Jukka Poika,
Irina, Haloo Helsinki, Erin,
Pepe Willberg ja Eppu Normaali.
Syysretkellään Kiimingin
Yrittäjät jakoivat jo 25. kerran aktiivisuusmaljan, jonka
valinnan perinteisesti tekee

yhdistyksen puheenjohtaja ja
sihteeri yhdessä. Tällä kertaa
aktiivisuusmalja luovutettiin
Miika Sutiselle toimintavuoden aikana osoittamastaan
pyyteettömästä
ahkeruudesta Kiimingin Yrittäjien
hyväksi. Myös aktiivisuusmaljaidean tuottanutta senioriyrittäjää, entistä taksiau-

toilijaa Raimo Kokkoniemeä
muistettiin lahjalla.
Syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Miika Sutinen, joka on
RS-Install Oy:n yrittäjä ja ollut aktiivinen hallituksen jäsen sekä Kiiminki-päivien
järjestäjänä. Hänen perheyrityksensä on erikoistunut tekemään rappaus-, tasoite- ja
maalaustöitä. Marraskuussa yritykselle tuli kymmenen
vuotta täyteen ja tällä hetkellä firma työllistää perustajapariskunnan lisäksi noin
kymmenen henkilöä. Yhdistystoimintaa Sutinen kuvaa
antoisaksi ja mielenkiintoiseksi, sillä toiminnassa pääsee vaikuttamaan tärkeisiin
asioihin.
Yrittäjäyhdistyksen hallitukseen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Mari
Siltakoski, Mari Kukkonen,
Muuta valittiin uudeksi kaudeksi jatkamaan. Eli Minna
Huru, Kaisuleena Joenväärä ja Mari Halkola. Entisinä
hallituksen jäseninä jatkavat
Hannu Tuohino, Lauri Mikkonen, Miika Sutinen, Pasi
Siekkinen ja Sirpa Runtti.
Tulevan 2015 vuoden
vahvistettu toimintasuunnitelma sisälsi myös KIIBIC- ja
SYTYKE -hyvinvointihankkeet. Kunnossa kaiken ikää
KKI-hanke, KIIBIC tarjoaa
liikuntapainotteista ja SYTYKE-hanke yrittäjänä jaksamiseen
työhyvinvointia
edistävää valmennusta asiantuntijan johdolla. SYTYKE-hankkeesta
yrittäjäjäsenet saavat lisätiedotteen ja
hakemuslomakkeen sähköpostiinsa marraskuun aikana.
Puheenjohtajuudesta luopuvaa Hannu Tuohinoa kiitettiin ja muistettiin lahjalla
syyskokouksen päätöksenä.

Mari Halkola
varapj.
Puheenjohtajuuden jättävää Hannu Tuohinoa
(oik.) kiitettiin ja muistettiin syyskokouksessa.
(Vas.) Kaisuleena Joenväärä, Riitta Kemppainen ja Mari Halkola.
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Katikullassa näpätty ryhmäselfie. Kuvassa aurinkoiset naiset Kaisuleena Joenväärä, Maarit Tuohimaa,
Riitta Kemppainen ja Minna Huru.

Senioriyrittäjä
Raimo
Kokkoniemi ideoi aktiivisuusmaljan 25 vuotta sitten.

Syyskokouksessa Miika
Sutinen valittiin Kiimingin Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi.

Uusia jäseniä
Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on syksyn aikana liittynyt neljä uutta jäsentä. Tällä hetkellä
yhdistyksessä on yhteensä 136 jäsentä.
Ikkuna Maisteri Oy:n Mika Koivukangas harjoittaa Kiimingissä rakennuspuusepän asennustöitä.
Pieneläinhuoltamo Tassu-Parturi Tmi toimii Arkalassa Marika Krapun johdolla.
RHM-Koneurakointi Oy on Rani Märsyn rakennuspaikan valmistelutöihin erikoistunut yritys Kontiossa.
T:mi Mikael Ronkainen tekee lattianpäällystyksiä ja
seinien verhoiluja Kontiossa.
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät
suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön
neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja auttavat välttämään karikot jo ennakolta.
Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt
yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä. Meitä
on jo yli 116 000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät valitsivat lauantaina
25.11. Utajärven Rokualla pidetyssä vuosikokouksessa
aluejärjestön puheenjohtajana jatkamaan Oulun Neon
Oy:n toimitusjohtaja Lauri
Mikkosen Kiimingistä. Valomainoslaitteita valmistava,
asentava ja kunnossapitävä
yritys sijaitsee Haukiputaan
Kellossa, jossa se on toiminut
vuodesta 1989.
Hallitukseen valittiin jatkamaan muun muassa Mari
Halkola Kiimingistä, varajäsenään Kaisuleena Joenväärä. Kaikkiaan hallituksessa
on puheenjohtajan lisäksi 20
jäsentä.

Mitta Oy
Maakunnallinen yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät luovuttivat vuosikokouksen iltajuhlassa Vuoden
2014 Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon
oululaiselle
Mitta Oy:lle, pääomistajana
Jari Lappi. Yritys on suurin
ja monipuolisin mittausalan
konsultti Suomessa. Yritys-

ryhmä työllistää tällä hetkellä noin 130 työntekijää.
Mitta Oy on työskennellyt
mittaustyössä pitkään muun
muassa Olkiluodon 3 ydinvoimalassa ja laajentunut sitä
kautta kansainväliseksi yritykseksi muun muassa mittauksiin kaivoksissa. Viimeisen kahden vuoden aikana
kasvu on ulottunut yritysostojen myötä Etelä-Suomeen
ja sitä kautta laajentuminen
on tapahtunut myös ratarakentamisen mittauspalveluihin.
Yrityksellä on tarkoitus
jatkaa hallituttua kasvua ja
hakea uusia alaan kuuluvia
palveluja jatkuvasti.
-Tämä on ainoa oikea
tapa on pysyä mukana alati
muuttuvassa liiketoimintakentässä, kertoi toimitusjohtaja Lappi.
Vuoden
Yksinyrittäjänä palkittiin T:mi Heikkilän
Kalustekulma Sirpa Heikkilä/Wertisale Oulaisista. Pohjois-Pohjanmaan
Vuoden
puheenjohtajana palkittiin
Oulunsalon Yrittäjien pu-

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisina yrittäjinä palkittiin tänä vuonna Mitta Oy Oulusta. Palkinnon ottivat
vastaan toimitusjohtaja Jari Lappi ja rouva Hillevi Lappi.

heenjohtaja Katriina Ruonio.
Vuosikokoustapahtuman
yhteydessä vietettiin myös
Utajärven Yrittäjien 35-vuotisjuhlaa, jota onnittelivat
myös Kiimingin Yrittäjät.

Yritysten omistajanvaihdoksiin uusia
rahoituskeinoja
Lauantain iltajuhlan juhlapuhuja Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan Suomessa
pitäisi tehdä ainakin tuplasti enemmän yrityskauppoja,
kuin nykyisin tehdään.
-Kauppoja pitäisi syntyä, jotta elinkelpoiset yritykset ja työpaikat säilyisivät
ja kunnat ja valtio eivät menettäisi verotuloja. Rahoitus
on jatkajan löytämisen lisäksi yrityskauppojen suurimpia ongelmia. Yrityskauppojen rahoittamisessa kolme
tärkeintä tahoa ovat ostaja
itse, pankit ja Finnvera. Eurooppalaisen säädösympäristön muutokset kiristävät
vaatimuksia pankkien vakavaraisuuden suhteen. Nämä
yhdessä pankkien omien tehokkuusvaatimusten kanssa ovat johtaneet siihen, että
pankkien on vaikea rahoittaa varsinkin pieniä yrityk-

Kiimingin Yrittäjistä olivat virallisina edustajina muun muassa Mari Halkola, Hannu Tuohino, Esko Arvola ja Kaisu-Leena Joenväärä. Edessä Muhoksen yrittäjien
edustajana, nykyisin ravintolayrittäjänä toimiva painin maailmanmestari Tapio Sipilä.
siä. Siksi nyt pitää luoda uusia rahoitusinstrumentteja,
muun muassa eläkevakuutusyhtiöt voisivat rahoittaa
enemmän kotimaisia yrityksiä, totesi Kujala.
Juhlassa oli paikalla ja
yrittäjien tavattavissa myös
oululainen yrittäjä-kansanedustaja Esko Kurvinen.
-Menestyessään yrityk-

set ylläpitävät elinvoimaista yhteiskuntaa, luovat työpaikkoja ja mahdollistavat
rahoituksen yhteiskunnan
palveluille ja tulonsiirroille.
Siksi on tärkeää että yrityksiä ja työpaikkoja tulee yhä
lisää. Yritysten perustamisen
ja pyörittämisen on oltava
yksinkertaista ja johdonmukaista. On täysin järjetön-

Luotettava porukka on yrityksen tukiranka
kolme työntekijää. Tästä lähti yrityksen taival, nykyisin
kahdeksan henkilöä työllistäväksi yritykseksi.
Oman osaamisensa alalle mies hankki rakennusalan
koulusta ja myös isä oli toiminut alan yrittäjänä. Viimeiset kuusi vuotta yrittäjä
on pitänyt firman puikkoja
käsissään kotoaan Dubaista käsin. Tuohinon vaimolle tarjoutui sieltä töitä kuusi
vuotta sitten. Päätöstä helpotti se, että Tuohinolla on
vakaa luottamus työntekijöihinsä ja heidän ammattitaitoonsa. He ovat yrityksen

Heimo Turunen

Toiselle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu Lauri Mikkonen (oikealla) muisti vuosikokouksessa hyvinvointilahjakortilla aluejärjestön työntekijöitä; Tommi Sirviö, Sari Reinikainen-Laine, Kirsi Anttila, Milla
Raappana ja Marjo Kolehmainen.

Vuoden yrittäjä, Janne Tuohino, JanPro Oy:

Vuoden 2014 yrittäjäksi Kiimingin Yrittäjät palkitsivat Janne Tuohinon JanPro
Oy:stä. Hän kiittää yhdistystä
kunniamaininnasta
sekä yrityksensä työntekijöitä aktiivisuudesta ja hyvästä
työstä. JanPro Oy toimii uudisrakennusalalla ja Kiimingin keskustasta löytyy useita heidän rakennuttamiaan
kerrostaloja.
Janne Tuohino perusti
yrityksensä vuonna 2005, jolloin yrityksen keskiössä oli
rallihommat ja hän ajoi Skodalla MM-sarjassa. Samana
vuonna mies rakensi itselleen talon ja sattumalta tarjoutui mahdollisuus tehdä
kaksi rivitaloa Kiiminkiin,
jota varten Tuohino palkkasi

tä, että yrityksissä resursseja
joudutaan tuhlaamaan erilaisten normien ja byrokraattisten velvoitteiden täyttämiseen, totesi Kurvinen.
Vuosikokoukseen lauantaina osallistui noin 80 henkeä ja iltajuhlaan noin 100.

tukiranka. Hyvä porukka
mahdollistaa erikoisen tilanteen, ja lisäksi nykyteknologian avulla Tuohino voi olla
päivittäin keskusteluyhteydessä työmaille. Jonkin verran Tuohino käy Dubaissa
opettajana formularadalla.
Tällä hetkellä hankkeet
Kiimingin keskustassa on
viimeistelty ja seuraavaksi
yrityksen väellä on tiedossa
joululomaa. Ensi vuodelle on
sovittu projekteja ja samalla
kiikaroidaan mihin suuntaan
asunto- ja kiinteistömarkkinat ovat menossa. JK

Vuoden yrittäjän palkinnon Janne Tuohinolle (keskellä) luovuttivat Kiimingin yrittäjien puheenjohtaja Hannu Tuohino ja hallituksen jäsen Kaisuleena Joenväärä.
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Yhteinen voimanponnistus
piristää Kiiminkiä

Paikkakunnan
parhaat leivät!
Huruntie 2, 90910 Kontio
Puh. (08) 816 9014

LÄHIKAUPPA
UUSIJÄRVI
Palvelemme:
ma-pe 9-18
la 9-15

asiamiesposti

Humalatie 7, 90900 Kiiminki

SimoSaurus leikitti lapsia ja vanhempiakin.

Kiiminkipäivät järjestettiin elokuun
alussa jo 40. kerran 8.-10.8. Kiinnostuneita kävijöitä kertyi runsaasti,
mikä kertoo että tapahtuma on vuosittain odotettu ja mieluinen. Kiiminki-päivät on paikallisen yrittäjäyhdistyksen vuotuinen voiman näyte, joka

elävöittää entisen kuntakeskuksen
kesätapahtumatarjontaa. Kolmen
päivän aikana ohjelma oli monipuolista: musiikkia, runoutta, kuvataidetta, leikkimielisiä kilpailuja, voimailunäytöksiä ja paljon muuta. Lapsia
hemmoteltiin pomppulinnojen ja ki-

sailujen parissa, sekä Simosauruksen menevällä esityksellä. Tanssikansa sai liidellä Tanssiorkesteri
Ahopellon musiikin tahtiin. Suuret kiitokset myös monille mukana olleille
paikallisille esiintyjälahjakkuuksille!
JK

•
•
•
•

Juhlatarjoilut asiakkaan toivomusten mukaan
Vuokrattavana astioita ja pöytäliinoja
Voileipä- ja täytekakkuja tilauksesta
(myös viikonloppuisin)
Puh. 0400 168 268
aila@vaanasenpitopalvelu.fi
www.vaanasenpitopalvelu.fi

Terveystie 2 Kiiminki

KARAOKEA PÄIVITTÄIN
(pe-la klo 22 alkaen)
Ma & Ti suljettu

www.neidari.fi
Perunankuorinnan SM-kisa on perinteinen ohjelmanumero, jossa olivat hyvin edustettuina muun muassa päivillä olleiden poliittisen
puolueiden joukkueet mukana useita kansanedustajiakin.

Ville Vahtola on saavuttanut voimannostossa 105 sarjassa SMhopeaa ja kaksi kertaa SMpronssia. Kiiminkipäivillä hän
nosti maasta 300 kg kilon painot. Ennätys on tuotakin suurempi.

Yrittäjien virvoketeltassa kävi janoisia asiakkaita tasaiseen tahtiin.
Perjantai-iltana oli asiakkaita välillä tungokseenkin saakka ja teltta oli avoinna yli puolen yön. Aurinkoisessa säässä juomat maistuivat
myös teltan edustalla ulkopöydissä.

Puiden kaatamisia
vaikeistakin
Paikoista
Kotitalousvähennysmahdollisuus
Kotitalousvähennys
mahdollisuus

Oiva Rantala
Puh. 040 566 2074
www.hierontaoiva.fi

Lauantaina aamupäivällä tapahtuman juontaja Heikki Saarela (keskellä) kyseli Kiimingin vanhoista
tapahtumista, joita valottivat eläkkeellä olevat kuljetusyrittäjä Eero
Eskola ja taksiyrittäjä Raimo Kokkoniemi. He kertoivat myös Kiimingin Yrittäjien ja yritystensä alkuvaiheista.
Kiimingin Urheilijat järjesti näyttävän ja monipuolisen voimailunäytöksen, jossa Matti Koivisto teki voimaleuanvedossa ME:n 195,5 kg. Koivisto valmistautuu runsaan yleisön edessä suoritukseensa.

Tuttu näky Kiiminki-päivien torimyyjänä on Maustekaaren Auli Ylipahkala, joka on myös yrittäjäyhdistyksen pitkäaikainen jäsen.

Kiiminki-päivien avajaisissa perjantaina
8.8. Hannu Tarvas
(oik.) esitti perinteisiä mutta lennokkaita
runoja. Vasemmalla
Hannu Tuohino.

Toivotamme
kaikille hyvää
joulun aikaa!
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Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari,
julkinen kaupanvahvistaja

Vasemmalla hankekoordinaattori Mari Halkola ja
oikealla työhyvinvointi- ja
muutosasiantuntija Irja
Lepola.

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh/fax (08) 816 2880, 040 586 0076
mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt.

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.

Pikkujouluihin
Oranssin kautta...

Iloista joulun odotusta!
NONSTOP -perjantait ilman ajanvarausta
TERVETULOA!

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset
Puh. 040-127 2883
www.ht-maalaus.fi • htmaalaus@gmail.com

KIIMINGIN
ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

Sinustako

SYTYKEYRITTÄJÄ!

Kiimingin Yrittäjät ry:n hyvinvointitoimikunta käynnistää SYTYKE-pilottihankkeen kiiminkiläisille yrittäjille.
Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana
ja rahoitetaan osittain Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry:n Kuntoutusrahastolta saadulla tuella. Kuntoutusrahastosta
avustettavan koulutuksen ja kuntoutuksen tulee olla tavoitteellista, asiantuntijan johdolla tapahtuvaa ja mitattavissa olevaa. SYTYKE-hankkeessa
kartutetaan yrittäjien fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin osaamista, aktivoidaan liikkumaan ja innostumaan
omasta jaksamisesta. Hankkeessa toteutuu myös yhteisöllinen näkökulma.
SYTYKE-pilottihankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kiimingin Yrittäjät ry, yrittäjäjäsenet, Caritaslääkärit,
Palvelulaboratorio ValiRx Oy ja Imago+. Työhyvinvointia koskevan muutoksen suunnittelusta, toteutuksesta
ja arvioinnista eli kokonaisuuden hallinnasta vastaa terveystieteiden tohtori, työhyvinvointi- ja muutosasiantuntija Irja Lepola. Kiimingin Yrittäjät ry:n
puolesta hankekoordinaattorina toimii

hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja
Mari Halkola. Kiimingin yrittäjät ry on
kokonaisvastuun kantaja ja osarahoittaja. Yrittäjäjäsenet osallistuvat omavastuuosuudella pilottihankkeeseen.
Caritaslääkärit toteuttavat yksilölliset
terveystarkastukset hankkeen alussa ja
lopussa. Palvelulaboratorio ValiRx Oy
tuottaa puolestaan tarvittavat laboratoriotutkimukset hankkeeseen valituille.
Hankkeen kokonaistavoitteena on,
että yrittäjä jaksaa hyvin omassa elämässään ladaten voimavaroja ja innostusta yrittäjänä jaksamiseen. Jokainen
hankkeeseen valittu yrittäjä laatii TtT
Irja Lepolan ohjauksessa henkilökohtaisen työhyvinvointisuunnitelman tunnistaakseen muutoksen mahdollisuutensa. Samalla osallistujat tunnistavat
oman taipaleensa yrittäjinä. Hankkeessa olevien työhyvinvointia koskevaa
muutosta mitataan laaditun työhyvinvointi-suunnitelman
perusteella.
Hankkeen muina mittareina toimivat
itsearvioinnit ja elämänlaatumittarit.
Työterveyslääkärin tarkastukset ja laboratoriotutkimukset täydentävät yksi-

löllisiä arviointeja.
SYTYKE-hankkeeseen valitaan 15
yrittäjää hakemuksien perusteella. Ratkaisu- ja voimavarakeskisyys ovat keskeisiä periaatteita tässä hankkeessa.
Erityispiirteenä on se, että Irja Lepola
menee yrittäjän luo työyhteisöön. Hän
kannustaa yrittäjää hänen omassa arjessaan kohti entistä sykkivämpää yrittäjyyttä. Lähtökohtana on yrittäjän ainutkertaisuuden kunnioittaminen. Samalla
korostetaan sitä, että jokainen yrittäjä
on oman elämänsä paras asiantuntija.
Yrittäjä itse tekee omaa elämää koskevat valinnat ja ottaa niistä vastuun.
Tutkimuksellisella otteella toteutuva
SYTYKE-pilottihanke on perusta varsinaiselle SYTY-hyvinvointihankkeelle.
OsallistumisSYTYKEttä vahvistetaan
vetovoimaisilla palkinnoilla. Tavoitteissaan parhaiten onnistuneet yrittäjät palkitaan.

TtM Mari Halkola
TtT Irja Lepola

myynti • valmistus • asennus • huolto

Kotipiika

SATU

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

palvelut:
• Kotisiivous • Asiointipalvelu
• Lemmikkieläinten hoito
Sähköposti: oulunneon@oulunneon.com
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello

LAHJAIDEA!

ti

Siivouslahjakort

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

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212
Senioreille
erikoisedut!

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi

www.mansikkatarhat.fi
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Eko Rakennuspalvelu Oy 20 vuotta

Lisä- ja korjauseristämiseen panostetaan

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VAATTURI
TEKSTIILITAITEILIJA

EIJA I. KERÄNEN

Silkistä,
sametista,
villasta...
suunnittelen,
leikkaan
ja ompelen ...

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kehittämme kokoajan toimintatapojamme ja uuden tuotantolinjan ansiosta, eristevilla pakataan nyt tehokkaammin kuljetettaviin ja säilytettäviin muovikääreisiin, kertovat toimitusjohtaja Marko Ervasti ja vtj Timo Kyllönen. Sekä pakkausmuovi että eristevilla valmistetaan kierrätysmateriaaleista. Kuva Jenny Kärki.
Uudisrakentamisen
hiljenemisen myötä kiiminkiläisessä Perheyritys Eko
Rakennuspalvelu Oy:ssä panostetaan lisä- ja korjauseristämiseen.
– Ekovilla Oy:n Kiimingin
tehtaalle valmistui juuri uusi
tuotantolinja. Nyt autoihin
sopii huomattavasti suurempi määrä eristevillaa, mikä
parantaa kilpailukykyämme,
toimitusjohtaja Marko Ervasti kertoo ja jatkaa:
– Me pyrimme koko ajan
parantamaan palveluamme
rakennusliikkeiden ja omatoimirakentajien suuntaan.

Marko Ervasti muistuttaa, että Suomessa etenkin
vanhemmissa rakennuksissa
yläpohjien eristepaksuudet
ovat nykynormeihin verrattuna liian pieniä.
– Yläpohjan lisäeristäminen on helppo ja järkevä
energiaremontti. Siinä päästään yleensä viiden – seitsemän vuoden takaisinmaksuaikoihin, hän sanoo.
EKO
Rakennuspalvelu
Oy kuuluu koko maan kattavaan Ekovilla-palveluverkostoon. Toiminta-alueina
ovat Oulun seutu sekä Tampere-Hämeenlinna ympäris-

tökuntineen. Uutena alueena on myös Etelä-Lappi aina
Rovaniemelle saakka. Tämän alueen puhallukset hoitaa T:mi Risto Körkkö.
Eko
Rakennuspalvelu
Oy:n palveluksessa on 12 vakituista työntekijää. Kesäisin
ja näin syksyisin sesonkiaikoina määrä kuitenkin nousee pariin kymmeneen määräaikaisten
työntekijöiden
myötä. Ekovillan asennukseen yrityksellä on kaikkiaan seitsemän kuorma-autoa
ja kaksi pakettiautoa Kiimingissä ja Tampereella.
Eristämisen lisäksi Eko

Rakennuspalvelu Oy maahantuo ja myy Krendl puhallusvillakoneita.
Yritys
kuuluu harvinaiseen AAA
luottoluokkaan, johon on
Suomessa päässyt vain 3,7
prosenttia yrityksistä.
Myös
yrittäjäyhdistykseen kuuluva Eko Rakennuspalvelu Oy täytti 20 vuotta
28.6.2014. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin keilaus- ja
ruokailutapahtuma yrityksen työntekijöille Oulussa
muutama viikko sitten.

Asko Kurki

www.Eijan Kammari.fi

toimintaterapia
sonja tuohimaa
Puh. 040 779 0272
Reposeläntie 1, 90900 Kiiminki

Kiitokset asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2015!

Mitä töitä tulee vastaan,
niitä pyritään tekemään
Turvetuotannolla
keväällä 2011 toimintansa aloittanut RHM-Koneurakointi Oy
on tietoisesti koko ajan laajentanut ja monipuolistanut
toimintaansa. Kolmekymppinen toimitusjohtaja Rani
Märsy katsookin luottavaisesti tulevaisuuteen ja uskoo,
että aina tekevälle töitä löytyy.
- Me olemme laajentaneet
toimintaamme niille toimialueille missä töitä on tarjolla.
Keväällä investoimme pienen
kumitelakaivurin, jolla aloimme tehdä piharakentamista.
Tulevalle talvelle on kolme
konetta, jotka hoitavat kiinteistöjen talvikunnossapitoa.
Me pyrimme tekemään kaikkea, mitä vastaan tulee asiakaslähtöisesti, Märsy lupaa.
RHM-Koneurakoinnin
palveluksessa on kesällä turvetöissä kymmenisen henkilöä ja talvisin henkilömäärä
laskee neljään. Yrityksen käytössä on kolme traktoria, kaksi kaivinkonetta ja kaksi pyöräkonetta. Yhtiön toimialana
on koneurakointi, maanra-

kennus, turvetuotanto ja henkilö-/konevuokraus ja toimialueena koko suomi.
- Me teemme töitä siellä,
missä niitä vain on. Matka ei
ole koskaan este, Märsy toteaa ja jatkaa, että jokaiseen työ-

hön löytyy kyllä sopivat tekijät.
Rani Märsy pitää alan
kilpailua todella haastavana, mutta mielenkiintoisena.
Koko ajan on oltava valppaana tuleviin koitoksiin.

Eijan Kammari
Kiiminki
puh. 040-5717103/Eija

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

- Lisäksi on haasteellista
saada hyviä ja motivoituneita työntekijöitä. Siinä on nyt
onnistuttu hyvin, hän kiittelee henkilökuntaansa.

lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet
Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

Asko Kurki

Tervetuloa!
www.osek.fi
-Katsastustarkastukset, -korjaukset ja -käytöt
-Bensiini- ja dieselautojen päästömittaukset
-Moottoriremontit
-Rengastyöt + tasapainotukset
-Hitsaukset ja ruostekorjaukset
-Huollot, öljyt, varaosat

Rani Märsy kertoo, että yrityksen konekantaa on monipuolistettu, jotta pystyttäisiin vastaanottamaan kaikenlaiset tarjolla olevat tehtävät. Oikealla koneenkuljettaja Juho Koistinen. Kuva Jenny Kärki

Autokuja 1 Kiiminki
Puh. 045 149 9184, 0400 012 920
Avoinna: arkisin 7.30-17.00
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Joulumarkkinat Kiiminkijoen koululla

KidSing voittaja 2013 Jenni Jaakkola ja joulumarkkinoiden juontaja Timo M. Korkia-aho esittivät kumpikin
yleisöä kiinnostavaa musiikkia.

Koruseppä Kalle Hynnisellä on korujen valmistuksesta yli 30 vuoden kokemus. Kuvassa hän esittelee
puuhelmiä. Hynnisen valmistamat korut olivat kauniita ja taitavasti tehtyjä.

Joulumarkkinat järjestettiin
sunnuntaina 16.11. Kiiminkijoen koululla. Mukana oli
reilut 30 myyjää ja eri palvelutarjoajaa niin Kiimingistä,
Oulun eri kaupunginosista
kuin ympäristöpaikkakunnistakin.
Markkinoiden
järjestäjä Siruka Eräpalvelun yrittäjä Sirpa Runtti kertoi myyjäisten olevan nyt neljättä
kertaa ja vuosi vuodelta on
kävijämäärä ollut kasvussa. Sirukan ruoka- ja kahvipisteen yhteydessä oli myös
arpajaispöytä Kiiminkijoen
koulun oppilaiden tsemppaukseen tarkoitetun stipendirahaston hyväksi.
Eniten oli tungosta KidSing tähti Jenni Jaakkolan
esiintymisten aikoina. Hän
lauloi joululaulujen lisäksi
kaksi yleisön suosikkilaulua
”Palvelen vieläkin” ja ”Tämä
on unta”. Esiintymislavan
vieressä oli Jennin äidin Reija
Jokikokon yrityksen Aarrearkun myyntipiste, jossa hänellä oli muun muassa joulukortteja ja kimallekortteja.
Aarrearkulla on tällä hetkellä kiinteä myymälä Pudasjär-

vellä S-marketin yhteydessä.
Tilaisuuden juontajaksi
oli kutsuttu supliikkimies Simoteus Simo M. Korkia-aho,
jolta sujui myös laulaminen
ja lasten ohjelmat eri hahmoissa sekä pukkipalvelut,
joita Simo kertoi tehneensä
jo 10-vuotiaasta lähtien. Ammattimuusikkona hän kertoi kiertävänsä esiintymässä
ympäri Suomea. Tällä hetkellä hän opiskelee musiikinopettajaksi Oulun Yliopistossa.
Salin peränurkassa oli
näyttävä käsin tehtyjen korujen myyntipiste, jossa yrittäjänä oli kiiminkiläinen koruseppä Kalle Hynninen. Hän
kertoi olleensa alalla 35 vuoden ajan. Kesät hän on ollut
useiden vuosien ajan joka
päivä Oulun torilla Kauppahallin läheisyydessä. Talviaikaan hän kertoi käyvänsä joissakin myyjäisissä ja
markkinatapahtumissa
ja
valmistaa koruja vaimonsa
Anna-Kaisan ja tyttäriensä
Lauran ja Anja-Riitan Koruliike Romeo ja Juulia myymälään Isokadun varteen.
Nykyisin Kalle kertoi kes-

kittyvänsä korujen valmistuksessa puukoruihin muun
muassa puuhelmiin. Muut
hän hankkii eri tukkuliikkeistä ja valmistajilta. Korut
valmistuvat kotona keittiön
pöydällä.
Kiiminkijoen
vanhempainyhdistyksen
pisteessä esiteltiin toimintaa ja
myytiin arpoja, joiden tuotto käytetään monipuolisesti koulun oppilaiden hyväksi
muun muassa liikuntavälineiden ostamiseen opettaji-

en ehdotuksen perusteella.
Vanhempainyhdistys järjestää koululla syys- ja kevättempaukset, joissa oppilaat
keräävät varoja luokkaretkirahastoon. Vanhempainiltoihin on leivottu tarjoamiset ja
palveltu oppilaita muun muassa luistimien teroittamisessa. Jo noin 10 vuotta toimineessa yhdistyksessä on noin
20 aktiivitoimijaa.

Heimo Turunen

Kiiminkijoen vanhempainyhdistyksen pöydän takana
arpojen myyntivuorossa puheenjohtaja Seija Salminen, Anne Alasirniö ja Mari Siltakoski.

Jenni Jaakkolan esitysten aikana joulumarkkinat kävijät kokoontuivat esiintymislavan läheisyyteen.

Iloisia ompeluksia naisenergialla
Joulumarkkinoilla Kiimingissä toimintaansa esitteli Iloinen KettuLiini, joka on
Susan Ruokolaisen ompelimoyritys ja nettikauppa.
Nainen tekee helppohoitoisesta ja kestävästä joustofroteesta kaiken ikäisille sopivia
vaatteita.
- Teen iloisia ompeluksia. Vaatteet on valmistettu
omista kankaista, joihin kuosit tehdään pääosin ideoistani. Kuosisuunnittelija Leena

Renko loihtii ideat kauniiksi
kuviksi. Tiimissämme on hyvää naisenergiaa, Susan kertoo.
Alakylään viisi vuotta sitten muuttanut nainen asustelee perheineen omakotitalossa, jonka yläkerrasta löytyy
ompelimo ja sovitustilat asiakkaille. Oltuaan 15 vuotta
ompelijana eri työnantajilla Susan joutui laman takia
pois työstään, joten hän arveli olevan sopiva aika työllis-

Iloinen Kettuliini yrittäjä Susanna Ruokolainen esittelemässä tuotteitaan Kiimingin joulumarkkinoilla Skogin perheelle; Pirkka-Pekka 6v, Hilla 9v sekä isä Jan
ja äiti Anu.

tää itsensä yrittäjänä.
- Nyt pitää kiirettä. Viikonloput olen myymässä
tuotteita eri tapahtumissa ja
viikot ompelen urakalla joulusesonkia varten. Enimmikseen nyt kierrän Oulun alueen myyjäisiä ja messuja sekä
Käsityöläisten Joululahja Pajalla Galleriassa, hän kertoo.
Mallistot ja kankaat ovat
olleet tarhojen ja koulujen
työntekijöiden
suosiossa.
Myös autistien lasten kanssa toimiva puheterapeutti oli
kertonut saaneensa kontaktin asiakkaaseensa, huomion
kiinnityttyä terapeutin vaatteiden värikkäisiin kuviin. JK
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Uusittu tehtaanmyymälä avattu
Lovi Oy avasi marraskuun
viimeisellä viikolla uusitun
myymälän Välikylän yrityspuistossa. Aikaisemmin tehtaan yhteydessä eteishallissa
ollut myymälä kävi ahtaaksi,
joten tilaa päätettiin laajentaa
ja samalla viilata ulkoasua.
Aikaisemmin tuotantotilana ollut myymälähuone sisustettiin täysin uusiksi ja samalla tehtiin äänieristykset
tehtaan puoleiselle seinälle.
Yrityspuistossa
Lovi
Oy:n myymälä on toiminut noin kolme vuotta. Tehtaanmyymälässä on tarjolla
myös edullisempia b-laatuisia tuotteita sekä pienempiä
tuotantoeriä erilaisia värikokeiluja.
Yrittäjä Anne Paso kertoo,
että jopa 90 prosenttia tuotannosta menee ulkomaille:
- Käymme paljon ammattilaismessuilla ulkomailla,
missä pystyy paremmin tapaamaan asiakkaita. Minulle suunnittelijana on tärkeää,
että kuulen suoraa palautetta ja tuotetoiveita. Isoimmat

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

Lovi Oy:n tehtaanmyymälä on toiminut Välikylän yrityspuistossa kolme vuotta ja avattiin tällä viikolla uudistettuna samassa paikassa.
markkinat meillä on Japanissa, jossa odotetaan jo kevään
uutta mallistoa, kertoo Paso
ja jatkaa:
- Uutena on tulossa esimerkiksi
Lovi-tuotteiden
muumiperheeseen Nuuskamuikkunen, joka on myös
minun lempihahmoni!
Lovi Oy:n design-tuotteet
ovat Anne Pason suunnittelemia ja 100 prosenttises-

ti kotimaisia. Tuotteet ovat
pääosin puisia palapelimäisiä itse koottavia sisustus- ja
koriste-esineitä, joita löytyy
joulupalloista, isoihin puihin ja veikeisiin muumihahmoihin sekä eläimiin. Teollisen muotoilijan koulutuksen
saaneelle Pasolle on tärkeää,
että tuotteissa yhdistyy käytäntö, taide, ekologisuus ja
eettisyys. JK

Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA

Noudamme paikan päältä ja
meille voi myös tuoda

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

VIRALLINEN METALLINKIERRÄTYSTERMINAALI

UTACON OY
UTAJÄRVI
PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825

www.utacon.fi

Yrittäjä Anne Paso somistaa uusittua tehtaanmyymälää jouluiseen asuun.

Saako yrittäjä sairastaa?

Risto Pellervo ”Roope”
Järvenpään muistolle
Risto Pellervo Järvenpää kuoli vakavan
sairauden murtamana Iissä 14.09.2014,
hän oli syntynyt Iissä 08.02.1941. Vakava sairaus vei hänessä aviopuolison,
isän, isoisän, veljen ja ystävän.
Nuorena poikana Risto kävi opettelemassa työntekoa veljien kanssa myös
Ruotsissa. Kauppaopisto-opiskelun jälkeen, yrittäminen alkoi kiinnostaa ja
työelämän kautta löytyi saman henkiset
kaksi kaveria ja he perustivat 1974 sähköliikkeen Kiiminkiin. Samaan aikaan
myös minäkin opin hänet tuntemaan.
Risto toimi liikkeessä talousjohtajana
eläkkeelle siirtymiseen saakka. Liikkeen
asiakkaat oppivat Riston tuntemaan ystävällisenä, luotettavana, osaavana yrittäjänä. Monimuotoinen liikunta oli
Ristolle tärkeää kilpailumielessä ja harrastuksena, ennen kaikkea pesäpallo.
Talvella hiihto ja laskettelu, mutta myös

lentopallon ja tenniksen hän hallitsi.
Metsästys ja kalastuskin kuuluivat hänen vapaa-ajan harrastuksiin.
Perheen ja ystävien kanssa Risto vietti paljon aikaa vapaa-ajan asunnoillaan
Pikku Syötteellä, Muoniossa, Pyhätunturilla ja kesäisin Kalajoella. Urheiluseuroissa ja eri yhdistyksissä hän oli myös
mukana. Kiimingin yrittäjäyhdistyksen
kantaviin voimiin hän lukeutui. Toimihan Risto yhdistyksen toiminnantarkastajana vuodesta 1994 lähtien kuolemaansa saakka.
Kuolema aina pysäyttää. Hyvän, iloisen ihmisen muisto, miten mieltä se lämmittää, aina sen soinnista sieluun, sävel
kirkas soimahan jää.

Kirjoittaja Martti Väänänen,
on toinen toiminnantarkastaja

Nenä vuotaa, päätä särkee, olo on
tukkoinen ja sumuinen. Paleltaa, väsyttää ja arveluttaa.Viltti päälle, teetä mukiin ja huilimaan. Voinko tehdä
niin, olenhan yrittäjä? Eiväthän yrittäjät sairastu. Jos sairastuvat, eivät
ainakaan ole poissa töistä.
Jos sairastut
• Siirrä tapaamisia, sovi heti
uudet ajat.
• Laita puhelin edes muutamaksi
tunniksi äänettömälle, vastaaja
päälle.
• Anna itsellesi aikaa palautua ja
parantua.
• Lepää ja juo vettä/teetä/mummon
mehua.
• Lue tai kirjoita asioista, joista ei
tarvitse ottaa stressiä.
• Nuku reilusti.
• Vältä työsähköpostin lukemista.
• Vähennä stressitekijät,
edes päiväksi pariksi
Lähde: yrittajat.fi/Sanna Jylänki
yrityssparraaja, Redesan Oy

YLLÄTTÄÄKÖ
LIUKAS KELI?

Radalla
autot valmiina
HARJOITTELUUN!

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

Yrityspuistontie 11
90940 JÄÄLI

w w w. o s a r a t a . f i
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Asiakkaan kiitos työstä palkitsee
Paikalliset pojat

ei pakkasta
pelekää!

Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä
– kattoremontti ei katso säätä.
• Uusi katto jopa 2 päivässä
• Pienempi kosteusriski pakkasella
• Tuomme tullessamme, viemme
mennessämme – siistit pihat
• Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä
tarjous ja voita

ilmAinen
kATToremonTTi!
ks. laaturemontti.fi

Oulun yksikkö

www.laaturemontti.fi

Rakennusliike
M. Autio Oy
Kiiminkijoentie 801, 90910 Kiiminki Kontio
matti.autio@rakennusliike.inet.fi
www.rakennusautio.net

Saneeraus ja inen
m
uudisrakenta
Ota yhteys:
040 584 1486
040 587 9685
040 507 6690

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto
• Rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• Rengashotelli, rengaspesut
Avoinna ma-pe 8-17

Kiimingin yrittäjien yksi uusista jäsenistä on Ikkuna
Maisteri Oy:n Mika Koivukangas. Hän on viime vuoden lokakuusta alkaen asentanut ja myynyt ikkunoita
sekä ovia, keskittyen enimmikseen remonttikohteisiin.
- Toimin koko PohjoisSuomen alueella, sinne pitää
mennä missä töitä on. Viimeaikoina lähialueilla on riittänyt kuitenkin mukavasti asiakkaita, niin edemmäksi ei
ole tarvinnut lähteä, iloitsee
Koivukangas.
Asennusreissuilla verstas
kulkee mukana pakettiautossa. Tällä hetkellä mies toimii
yksin, välillä apumies auttaa
nostamaan isompia ikkunoita. Koivukangas on miettinyt työllistävänsä asentajan,
mutta kriteerit ovat kovat.
Miehellä on tarkat kriteerit
kuinka työt tehdään ja tekijän pitää olla ehdottoman
luotettava.
- Tiedän mitä asiakas haluaa ja olen nähnyt monenlaista toimintaa alalla. Tyytyväinen asiakas on paras
mainostaja. Olen pyrkinyt
siihen, että yksi työ poikisi
aina seuraavan. Minulle tär-

keää on reilu ja rehellinen
työ, ja samalla pyrin pitämään kustannukset pieninä.
Kunhan saan leipäni tienattua ja lisäksi asiakkaan kiitos rehellisestä ja muutenkin
hyvästä työstä palkitsee, Koivukangas toteaa.
Puusepäksi kouluttautunut mies on toiminut alalla
vuodesta 2001 ja yrittäjänä
2007 lähtien alihankintatöitä toiminimellä tehden. Yritysmuodon muututtua osakeyhtiöksi Koivukankaan on
pitänyt opetella myös myyntihommat.
Yrityksessään
Koivukangas edustaa Iin
Puujalostus Oy:n ikkunoita ja Kaskipuun ovia, joten
tuotteet on luotettavilta lähialueen valmistajilta. JK

Ikkuna Maisteri Oy:n yrittäjä Mika Koivukangas viimeistelee vaihdetun ikkunan kotelointia.

Jäälissä ison 19 ikkunan
omakotitalokohteen asiakas on ollut tyytyväinen
työhön. Rakennus sai
komean julkisivun talolleen ja lisäksi sisälämpötila on vakaampi uusien
ikkunoiden ansiosta. Kiitosta sai myös tekijän reilu meininki.

Yrittäjyys on parhaimmillaan kuntouttavaa
Tämä voisi olla tarina pienen
ihmisen taistelusta vakuutusyhtiön sanelupolitiikkaa
vastaan. Tämä on tarina siitä, kuinka onnettomuudesta
toipuminen sai lääkettä kuntouttavan käsityöalan ja motivoivan yrittäjyyden kautta.
Kolme vuotta sitten rakennusalalla
työskennellyt Esko Arvola tippui talon
katolta syyskuisen myrskytuulen vuoksi. Viisi ja puoli metriä pudottuaan mies
paiskautui asfalttiin, ranne
murtui ja vasen jalka meni
murskaksi.
Jalka päästiin leikkaamaan vasta vuosi onnettomuuden jälkeen, sillä säleisten luiden piti saada luutua
kasaan. Rytäkässä oli katkennut myös muutama hermo jalasta, joiden vuoksi tasapaino ei ole enää koskaan
entisensä. Vaikka diagnoosi
oli karmaisevaa kuultavaa,
niin se antoi Arvolalle selkeyttä vaivanneisiin kysymyksiin: Miksi osa jalasta ei tunne mitään ja mistä johtuvat
oudot polttavat kivut.
Rakennustelineille
kiipeilemään ei ole enää asiaa
ja vakuutusyhtiön mukaan
55-vuotias on liian vanha uu-

delleenkoulutettavaksi, vaikka psykologin testeissä todettiin oppimiskyvyn olevan
ennallaan. Yrittäjähenkisenä
miehenä hän ei kuitenkaan
osannut jäädä laakereilleen
makaamaan.
Uusi suunnitelma löytyi, kun Arvola keksi palata ”juurilleen” yrittäjäksi. Nyt hän on aloittamassa
omaa yritystoimintaansa Jokitörmän Hirsityöt. Hän tarjoaa itse suunnitteltuja pyöröhirsituotteita, kuten mökit,
saunat, liiterit ja koristeaidat.
Käsillä tekeminen vie mukanaan, ja siitä hän kokee saaneensa positiivista energiaa
ja kuntoutusta toipumiseen.
Uudessa työssä hän saa
toteuttaa suvusta periytynyttä hinkua kädentaitoammatteihin ja lisäksi hyvän
tuotteen valmistaminen vaikuttaa jopa terapeuttisesti.
Ala vaatii uusien asioiden
opettelua, mutta siinä suurena apuna on palava mielenkiinto ja halu kehittää taitojaan käytännön työn kautta.
Jo kotiseudullaan Nivalan ja Haapajärven alueella
Arvola oli toiminut pitkään
rakennusalan yrittäjänä. Papalta oli jo opittu tyyli tehdä

työnsä viimeisen päälle: tunnistettavaa ja huolellista jälkeä.
Nyt yrittäjyys antaa Esko
Arvolalle mahdollisuuden
tehdä työtä omaan tahtiin,
voinnin ja jaksamisen mukaan. Kipuja on vieläkin
sekä jonkin verran haasteita liikkumisen kanssa, mutta
yrittäjänä toimeen tuleminen
vaatii vastuullisuutta ja työt
tehdään silloin kun pystyy.

Esko Arvola perusti pyöröhirsituotteita valmistavan
yritystoiminnan.
Käsityöammatissa toimiminen on
auttanuta häntä kuntoutumaan
onnettomuuden
jälkeen.

Lisäksi yrittäjänä aikatauluja on mahdollista järjestellä
perheen menojen mukaan ja
viettää aikaa lasten kanssa.
- Iän myötä on tullut taito hyväksyä asiat: aina ei
pety, jos kaikki ei menekään
niin kuin on ajatellut. Vielä
ei voi tietää onko tämä uusi
toiminta kannattavaa, mutta
luotan siihen, että kyllä minä
pärjään. Asioilla on tapana
järjestyä, Arvola toteaa kannustavasti. JK
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Koulutuksen kautta yrittäjyyteen
Yksi tie yrittäjyyteen on harjoitusyrityksen kautta opiskelujen ohessa. Tätä reittiä
kulki myös Marika Krapu,
joka toimii nyt Kiimingin
Honkimaalla Pieneläinhuoltamo Tassu-Parturin toiminimiyrittäjänä. Nykyisissä
tiloissa hän on toiminut huhtikuusta alkaen, mutta innostus alaan on peräisin paljon
kauempaa:
- Olen 15 vuotta harrastanut koiria ja minulta löytyy kotoakin neljä Parsonrussellinterrieriä, joten oman
kiinnostuksen kautta olin
jo tutustunut alaan . Netistä löysin mahdollisuuden
opiskella Ylä-Savon ammattiopistossa eläintenhoitajaksi
erikoistuen trimmaamiseen.
Koulusta saa erittäin hyviä
oppeja ja lisäksi oma kokemus nyppien trimmattavista
roduista täydentävät hyvin
toisiaan, Marika kertoo.

Samassa kiinteistössä on
lisäksi Oulunseudun Eläinkeskus Oy:n lemmikkihoitola, jota pyörittää Mika Angeria. Marika on hyvillään
toimivasta yhteistyöstä, sillä
yhdessä he voivat tarjota asiakkaille täyttä palvelua. Esimerkiksi aamulla töihin lähtiessä voi tuoda lemmikin
hoitoon ja iltapäivällä hakea
trimmatun koiran kotiin.
Koirien lisäksi Marika on
trimmannut kissoja ja isompia jyrsijöitäkin. Asiakkaita on käynyt Pudasjärveä ja
Raahea myöten, eniten toki
lähialueilta. Kysyntä lemmikkien palveluille tuntuu
kasvavan, vaikka lama-ajasta puhutaan jatkuvasti. Lemmikinomistajan ei ole pakko
osata itse alan niksejä ja toisaalta taas ymmärrys eläimen turkinhoidosta on lisääntynyt:
- Monesti ihmiset ovat

tuoneet hyvin takkuisen koiran trimmattavaksi. Samalla
kun autan ongelmassa neuvon miten turkki pysyy hyvässä kunnossa ja milloin
kannattaa trimmauttaa uudelleen. Joidenkin pystykorvarotujen omistajat ovat
ihmetelleet, kun pohjavillanpoisto auttaa karvanlähtöön
saman tien, Marika selostaa.
Tuore yrittäjä liittyi Kiimingin Yrittäjäyhdistykseen
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien jäsenhankkijan ansiosta:
- Yrittäjällekin on hyvä
olla olemassa palvelu, josta saa tietoa jos itsellä menee
sormi suuhun. Aikaisemmassa työelämässä toimistotyöntekijänä totuin siihen,
että ammattiliitto on taustalla, joten koin, että itselle saa
turvallisemman mielen kun
pyytäessä voi saada tietoa ja
apua yrittäjyyteen, Marika
toteaa. JK

Marika Krapu trimmaa rentoa asiakasta. Hän
on erikoistunut nypittäviin lajeihin, mutta leikattavat ja sekarotuiset onnistuvat hyvin myös.

Pieneläinhoitola Tassu-Parturin Marika Krapun toimitiloista Honkimaalla löytyy ergonomiset ja kätevät paikat eläinten pesuun sekä trimmaukselle.

Leijonat asialla:

Kaikki toimijat mukaan
Kiiminki Tutuksi -julkaisuun

Ruokasalia somistaa Iso-Syötteen huipulta otetut Kerttu Karjalaisen taidekuvat.

Kelokellarin henkeä
Pikkutuokkoseen
Kiiminkiläinen
yrittäjäpariskunta Sirpa ja Kari Runtti ovat puhaltaneet henkeä
Jäälissä entiseen koulurakennukseen. Viimeksi Päiväkoti Pikkutuokkosena toiminut
rakennus toimii nyt Kelokellari-nimisenä juhla-, kokousja illanviettotilana. Runttien yritys Siruka Eräpalvelut
vuokraa tilaa alle sadalle hengelle ja järjestää pitopalveluita tarpeen mukaan.
Virallisesti toiminta uusissa tiloissa aloitettiin 1.10. ja
siitä lähtien on pitänyt kiiret-

tä. Varsinkin pikkujoulusesongin aikana Sirpalle ja Karille jää vain ihan muutama
vapaapäivä. Tiistaina 16.12.
Siruka sekä talon toisessa
päädyssä toimiva 4H-yhdistys pitävät yhteisen avajaistapahtuman koko perheelle sopivan ohjelman merkeissä.
Vanha koulu on vuokralla Oulun tilakeskukselta ja
pariskunta on saanut tehdä
pintaremonttia tarkoituksen
mukaan. Pienemmästä tilasta löytyy tunnelmallinen kelonurkka ja ruokasalia somis-

taa Iso-Syötteen päältä otetut
Kerttu Karjalaisen taidekuvat. Sirpa vihjaa, että tila tulee vielä muuttumaan, sillä
aikaisemmassa remonttivaiheessa materiaalit ja aika loppuivat kesken. Rakennuksen
yläkerta on vielä tyhjillään.
Kari kertoo, että sieltä löytyisi hyvä tanssilattia ja esiintymislavakin, jos päästään sopimukseen myös yläkerran
käytöstä.
Siruka toimittaa pitopalveluita Kiimingin ja Oulun alueilla ja siksi oma keittiö olikin
kätevä saada Jäälistä. Aikaisemmin tilauksen tullessa piti
etsiä vuokrakeittiö. Yrityksellä on lisäksi Syötteen Luontokeskuksessa kahvila-ravintola, josta käsin pitopalvelua
voidaan tarjota aina Taivalkoskea myöten. Ehtimisien
mukaan Sirpa ja Kari kiertelevät myös lähialueen markkinoilla myymässä esimerkiksi lohikeittoa soppatykistä. JK

Sirpa ja Kari Runtti ovat
sisustaneet tunnelmallisesti Kelokellari juhla- ja
kokoustilan.

Lions Club Kiiminki on julkaissut jo vuosikymmenten ajan Kiimingin palveluhakemistoa. Paikallisena puhelinluettelona tunnettu
julkaisu uusitaan vuoden 2015 alkupuolella
päivitetyssä asussa: Kiiminki Tutuksi -esitteenä.
Julkaisuun kootaan kiiminkiläisten yritysten ja yhdistysten tiedot, eri tapahtumat
sekä esitellään Kiiminkiä monipuolisesti.
Vastaavia on tehty muun muassa Pudasjärvellä ja Utajärvellä. Toteuttajana on pudasjärveläinen VKK-Media Oy, jolla on pitkä kokemus vastaavista julkaisuista. Yritys
toteuttaa myös tätä Kiimingin Yrittäjien Kiiminki-lehteä.
Yrittäjät, Heimo Turunen ja Eila Lahtinen, julkaisevat myös viikoittain ilmestyvää
Pudasjärvi-lehteä, joka joskus on jaettu Kiiminkiinkin.
Julkaisuun myydään ilmoituksia, kuten
Palveluhakemistoonkin. Työ aloitetaan jo
kuluvan vuoden puolella ja päivitetään samalla hakemistoon tulevaa yritysluetteloa.
Kiiminki Tutuksi -julkaisu jaetaan jokaiseen
talouteen Kiimingissä, se on esillä tapahtumissa ja lisäksi yritykset voivat jakaa sitä

Viimeksi, vielä itsenäisen Kiimingin
kunnan aikana, LC Kiimingin toteuttama hakemisto uusitaan uudentyyppisenä Kiiminki Tutuksi julkaisuna.
asiakkailleen ja matkailijoille. Mukaan toivotaan mahdollisimman monet paikkakunnan
tahot, jotta saadaan tehdyksi monipuolinen
sekä ajankohtainen Kiiminki-tietopaketti!

Ota yhteyttä: VKK-Media Oy
Päätoimittaja: Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
Markkinointi: Markku Kemppainen 050 439 9963 markku.kemppainen@vkkmedia.fi
Markkinointi ja sisältö: Jenny Kärki 040 910 0852 jenny.karki@vkkmedia.fi

LC Kiimingin marraskuussa kokoontunut hallitus esitti ja klubikokous hyväksyi
Kiiminki Tutuksi julkaisun toteuttamisen yhteistyössä VKK-Media Oy:n kanssa.
Kuvassa Ari Alatalo, Eija Tuo-maala, Heikki Koski, Pasi Timonen, Teuvo Ojala,
Jani Isomaa ja Hannu Mankinen. Kiiminki Tutuksi julkaisutoimikuntaan kuuluvat Tuomaala, Koski ja Ojala.
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Näin meillä mahtavilla yrittäjillä

Näin Suomi kannustaa
yrittäjyyteen:
Lapsi kävi eilen äitinsä kanssa hakemassa pajunkissoja metsästä ja yhdessä he tekivät virpomisoksia. Tänään
lapsi kävi sitten virpomassa naapuritaloissa ja sai kerättyä koriin 20 pääsiäismunaa.
Iloisena hän alkoi nauttia ansaintaansa, mutta minä ilmoitin, että äidille pitää myös maksaa palkkaa, koska hän
auttoi oksien tekemisessä. Äiti teki neljäsosan työstä, joten
hänen palkkansa on 25 % eli 5 pääsiäismunaa. Harmistuneena, mutta ymmärtäväisenä lapsi antoi äidille osan. Tämän jälkeen ilmoitin, että hänen pitää maksaa myös työntekijästä pakolliset sivukulut kuten eläke-, työttömyys-, ja
tapaturmavakuutus sekä lomarahat ja muut kulut, jotka
ovat noin 60 % äidin palkasta, joten otin häneltä vielä 3
pääsiäismunaa. Jäljelle jäi vielä 12 pääsiäismunaa.
Kun hän oli juuri avaamassa ensimmäistä tinakääröä,
ilmoitin, että hänen pitää maksaa myös yrittäjän lakisääteiset yrittäjäneläke- sekä sairas- ja tapaturmavakuutusmaksut, joten otin häneltä pois vielä 2 pääsiäismunaa.
Itku silmäkulmassa hän tyytyi kohtaloonsa.
Nyt kun jäljellä oli enää 10 munaa kerroin, että Suomessa pitää yrittäjän maksaa yhteisöveroa, joka on 20 %
voitosta, joten otin häneltä pois 2 pääsiäismunaa.
Jäljellä oli enää 8 munaa ja kun hän oli ottamassa ensimmäistä haukkua suklaamunasta, sanoin, että ei hän
voi syödä munia, sillä ne ovat vielä yrityksen omaisuutta, ei hänen henkilökohtaista suklaata. Neuvoin, että hänen pitää maksaa itselleen palkkaa tai nostaa osinkoja. Jos
hän aikoo ottaa kaikki suklaamunat palkkana, pitää hänen maksaa progressiivisen verotuksen mukaan 60 % veroa, koska hän on se, joka saa eniten suklaata. Vaihtoehtoisesti hän voisi nostaa osinkoja, joista tarvitsee maksaa
pääomaveroa ”vain” 30 %, joka olisi 3 munaa.
Itkien ja kiukutellen lapsi päätti nostaa osinkoja ja
maksaa pääomaveroa, mutta sanoi, että ei ymmärrä miksi häneltä otetaan koko ajan vain lisää ja lisää. Minä lohdutin häntä, että en minäkään ymmärrä, mutta näin suomalainen yhteiskunta vain toimii ja verottomia osinkoja
ei enää ole! Suurten krokotiilin kyyneleiden jälkeen lapsi
osasi hienosti laskea, että 20 munasta hänellä olisi jäljellä
enää 5 suklaamunaa.
Sitten lapsi kysyi, saako hän nyt syödä loput 5 suklaamunaa? Sanoin että kyllä saa, mutta kysyin aikooko hän todella olla niin ahne, että ei anna pikkusiskolle
yhtään? Pikkusisko on se yhteiskunnan heikko-osainen,
joka ei pysty itse hankkimaan elantoansa. On vähintäänkin kohtuullista, että hän antaa pikkusiskolle osan suklaasta.
Lapsi katsoi hölmistyneenä ja ihmetteli miksi pikkusiskolle pitää antaa suklaata, vaikka hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Kerroin hänelle, että Suomessa ei välttämättä tarvitse tehdä töitä ja on silti oikeutettu etuisuuksiin.
Kerroin hänelle myös, kuinka suomessa ”rikkaat” yrittäjät rahoittavat mm. lastensairaaloita ja lahjoittavat paljon
hyväntekeväisyyteen. Lapsi ei voinut käsittää, miksi joku
saa suklaata, vaikka ei ole tehnyt yhtään mitään sen eteen,
mutta ymmärsi, että hyvää pitää tehdä, joten hän päätti
antaa pikkusiskollensa 2 suklaamunaa.
Näin meillä mahtavilla yrittäjillä: Näin Suomi kannustaa yrittäjyyteen .

13 uutta autoa ajoharjoitteluradalle

Yrityksetkin voivat tarjota henkilökunnalle tai asiakkailleen virkistyspäiviä ohjatun rataharjoittelun merkeissä.
Välikylän yrityspuiston perällä toimii ajoharjoittelurataa pyörittävä Osarata Oy.
Uutuutena radalle hankittiin
tänä syksynä 13 uutta Peugeot-merkkistä rata-autoa.
Toiminnanjohtaja Marsa Ke-

mikoski kertoo, että Osarata on vasta toinen Trafin hyväksymä ajoharjoittelurata,
joka on hankkinut omiakin
autoja.
Taustaksi
hankinnalle Kemikoski kertoo olevan

Välikylässä
toimivalle
ajoharjoitteluradalle on
hankittu 13 uutta Peugeot rata-autoa.

Vuoden 2015 yhteisvastuukeräys suunnataan kotimaassa Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistoiminnan hyväksi.
Suurella Sydämellä on
vapaaehtoisen auttamisen
verkkopalvelu, jonka kaut-

Yhteisvastuukeräyksen
teemaan sopien ”Suurella sydämellä” tehty Tarina-tilkkupeitto on
lahjoitus keräyksen arpajaisvoitoksi.

Ammattitaitoista trimmausta

p. 044-55 33 021/Marika

vuonna 1989 perustettu Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö, joka perusti neljä vuotta sitten ratatoimintaa
pyörittävän yrityksen. Ajoharjoitteluradan
palveluita käyttävät lähinnä ajokorttia suorittavat 120 kilometrin
säteellä sekä jonkin verran
myös yritysasiakkaat. Marsa Kemikosken mukaan yritykset voivat tuoda asiakkaansa tai henkilökuntansa
radalle virkistyspäiväohjelmana. Jos päivä pidetään pitkän kaavan mukaan, paikalle voidaan tilata ruokailu
yhteistyökumppaneilta. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi ohjattua rata-ajoa, taitojen
päivitystä ja turvallisuusvälineistöön tutustumista. JK

Yhteisvastuuhaaste yrittäjille

Jutun toimitti
Kaisuleena Joenväärä

lemmikkisi ehdoilla

vuonna 2012 tehdyn ratauudistuksen. Tuolloin radan
liukkaalle osuudelle laitettiin
bitumi-päällyste, joka liukastetaan vedellä. Nastarenkaat
syövät päällystettä, joten kulunut päällyste jouduttiin
uusimaan vuoden välein.
Uudet rata-autot on varustettu kitkarenkailla, joten bitumi pysyy paremmassa kunnossa. Kitkarenkaiden
ansiosta säälle kuin säälle saadaan hyvät harjoitteluolosuhteet.
Osarata Oy:n omistaa

ta voi ilmoittautua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin eri
syistä ahdingossa olevien lähimmäisten
auttamiseksi.
Verkosto kokoaa yhteen nyt
30 paikkakunnilla tehtävää
vapaaehtoistyötä ja sen kautta voi myös pyytää itselleen
apua.
Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2015 on Haiti, jossa keräysvaroin tuetaan lasten
ja nuorten koulutusta sekä
koulujen rakentamista.
Kiiminkiläinen ompelimoyrittäjä Eija Keränen haastaa Yrittäjät osallistumaan

yhteisvastuukeräykseen.
Hän näyttää esimerkkiä lahjoittamalla ”tarina-tilkkupeiton” Kiimingin seurakuntaan arpajaisvoitoksi.
- Jokainen lahjoitus on
lahja lähimmäiselle. Tilkkupeitto on tehty teemaan sopien suurella sydämellä ja
yhteistyössä on ollut Sonja Berg Pikisaaren ammattiopistosta. Kangasta on myös
lahjoittanut
Rovaniemeltä
Signe-kangaskauppa. Haasteena yrittäjille, toivomme lisää lahjoittajia yhteisvastuulle hyvän asian puolesta, Eija
kannustaa. JK
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Tavoitteena monipuolinen terveysliikunta

Koko perheen parturi-kampaamo

20 vuotta

Parturi-Kampaamo

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä

Puh. 040 828 3778
TULE, LIIKU JA NAUTI
Lahjakortit kuntosalille tai ryhmäliikuntaan.

Kiimingin Urheilijoiden kuntosali mahdollistaa monipuolisen kuntosaliharjoittelun.
Kiimingin Urheilijat on merkittävä
liikuntapalvelujen ja liikuntamahdollisuuksien tarjoaja Kiimingissä.
KiimU:ssa on mahdollista
liikkua omatoimisesti tai ohjatuissa ryhmissä. Seuran
kohderyhmä on tällä hetkellä
leikki-ikäisistä ylöspäin. Kimmoke-toimitalon kuntosali ja
erilaiset ryhmäliikuntatunnit ovat erityisesti työikäisten
kuntalaisten suosimia palveluja.
Kimmokkeen kuntosalin
lokakuussa käynnistynyt laajennus valmistuu joulukuun
lopussa. Rakennetun laajennusosan ja väliseinän siirrolla
kuntosalille tulee yhteensä 60
neliötä uutta tilaa.
Kuntosaliremontti parantaa viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta. Salille hankitaan
muutama uusi laite.
- Taljoilla treenaaminen on
lisääntynyt huomattavasti ja
etenkin ruuhka-aikoina voi
joutua odottelemaan omaa
vuoroaan. Salille tulee muun
muassa toinen ristitalja ja se
varmasti parantaa harjoitteluolosuhteita etenkin ruuhka-

Kimmoke, Viitantie 23 90900 Kiiminki. www.kiimu.fi

aikoina puheenjohtaja Keijo
Aaltonen toteaa.
KiimU jatkaa vuonna 2013
aloitettua seuratoiminnan kehittämistä, johon on saatu
opetusministeriöltä seuratukihankerahaa. Ensi vuonna
tarjotaan lasten liikuntapassitoimintaa, jossa yhdellä kausimaksulla 6-12 -vuotiaat
lapset voivat harrastaa eri jaostojen tarjoamaa ohjattua liikuntakerhotoimintaa.
Vuoden 2015 toimintasuunnitelman
päätavoitteena on nuorten valmennustoiminnan kehittämisen
seurassa. KiimU:un luodaan
kaikkia seuran jaostoja palveleva ohjaajien ja valmentajien koulutusmalli. KiimU
kartoittaa
mahdollisuutta
palkata seuraan valmentaja,
joka koordinoi kaikkien jaostojen valmentamista ja sen
kehittämistä. Seuraan palkattava valmennuskoordinaattori voisi toimia KiimU:ssa
yhteistyössä jonkun toisen
seuran kanssa.

Päivi Mikkonen

Lauantaina 6.12
avajaisviikonloppu Syötteellä.

TAKSI PEKKA SIEKKINEN
Kiiminki

Lokakuussa käynnistynyt Kimmokkeen kuntosalin
laajennus valmistuu vuodenvaihteessa.

1+8+inva

puh. 0400 555 995

O. Jauhiaisen näyttelytilat siirretään Sykkeelle
Oulun kaupunki kehittää
kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja tiivistää toimintamallia talven aikana
Kiimingin osalta. Tavoitteena on tehokkaampi tilankäyttö ja henkilökunnan yhteiskäyttö sekä palveluiden
parempi saavutettavuus sijainnin ja pidempien aukioloaikojen myötä.

O. Jauhiaisen taidemuseo
Kiimingissä päätti nykymuotoisen toimintansa lokakuun
lopussa. Kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen elämäntyötä
ja lukuisten muiden taiteilijoiden näyttelyitä vuodesta
1997 esitellyt museo toimi
kaikki vuodet Jokirannan
koulun naapurissa, osoitteessa Jaarantie 2. Museon

kokoelmista on vastannut
OJ-säätiö, joka tullaan lakkauttamaan. Säätiön tehtävät
siirtyvät jatkossa Oulun museo- ja tiedekeskus Luupille.
Vaihtuvien
näyttelyiden ohjelmisto, tapahtumatuotanto ja avoinnapito oli
puolestaan pitkään Kiiminkijoen opiston ylläpitämää;
kuntaliitoksen myötä tehtävä siirtyi Oulun kaupungin
kulttuuritalo Valveelle. Edellisen museotilan jatkokäyttöä suunnittelee liikelaitos
Oulun Tilakeskus.
Keväällä 2015 avataan
Kiimingin
kirjastotalossa,
eli Syke-talossa, uudistetut
näyttelytilat, jossa on Oskari
Jauhiaiselle omistettu galle-

O. Jauhiaisen museo toimi Jaarantiellä lokakuun
loppuun. Museotilan jatkokäyttöä suunnittelee liikelaitos Oulun Tilakeskus.

ria sekä esittelytila Anja Juurikkalan tuotannolle. Uuden
perusnäyttelyn sisältösuunnittelusta vastaavat Kulttuuritalo Valveen kulttuurisuunnittelija Anne Pelttari
ja Oulun taidemuseon amanuenssi, OJ-säätiön asiamies
Elina Vieru.
Myös vaihtuvien näyttelyiden toiminta jatkuu uusissa näyttelytiloissa Syke-talossa, joten entistä huomattavasti
laajempien yleisöjen on mahdollista tutustua Oskari Jauhiaisen taiteeseen ja ajankohtaisiin vaihtuviin näyttelyihin.
Näyttelyihin ei ole pääsymaksua ja tilat ovat avoinna kirjaston aikataulujen mukaan.
O. Jauhiaisen taidemuseo kiittää kaikkia kävijöitä,
asiakkaita, taiteilijoita ja yhteistyökumppaneita vuosien
varrelta. Tervetuloa keväällä
Syke-taloon! JK

www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573
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Ongelmanratkaisua teollisuuden tarpeisiin
Mainservice Oy aloitti toimintansa heinäkuun puolivälissä ja se tekee huolto- ja
tarkastustöitä teollisuuden
tarpeisiin.
Yrittäjäkaksikko
Arto
Kellinsalmi ja Seppo Leinonen kertovat, että asiakkaita on aina autokorjaamoista,
elektroniikka- sekä kaivosteollisuutteen saakka. Henkilökuntaan kuuluu viisi
henkilöä, joiden määrää on
tavoitteena lisätä runsaasti
jatkossa.
Työssä saa leikkiä Pelle
Pelotonta ja sitä miehet ovat
tehneet pienestä pitäen. Yrityksen työntekijä Esko Vääräniemi kertoo, että hän jo
6-vuotiaana oli tutkinut miten radio toimii ja purkanut
sen osiin. Mainservicen asiakkaat tarvitsevatkin monipuolisia ja kokeneita tekniiEsko Vääräniemi, Arto Kellinsalmi ja Seppo Leinonen leikkivät työkseen Pelle Pe- kan tuntijoita, joilta syntyy
lottomia. Mainservice Oy:n asiakkaat tarvitsevat monipuolisia tekniikan alan asi- ratkaisuja myös erikoisiin tiantuntijoita ongelmatilanteittensa purkuun.
lanteisiin.

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

Valtaosa työstä on asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua,
esimerkiksi joskus huoltotoimenpiteillä parannetaan laitteiden tehokkuutta tai korjataan vikatilanteita. Yrityksen
työn kuva on kehittynyt pitkään vastaavien töiden parissa ja ajatuksessa on kehittää
toimintaa edelleen. Ajatusriihi pyörii jatkuvasti, eivätkä
kaikki innovaatiot vielä kestä
päivänvaloa. Yrittäjät lupaavat, että isojakin asioita on
suunnitteilla.
- Yrityssektorin asioiden
hoidossa olemme pyrkineet
käyttämään mahdollisimman
paljon ammattilaisia, joten
itse pääsemme keskittymään
mahdollisimman paljon varsinaiseen työntekoon. Ei sitä
edes ajattele olevansa yrittäjänä, vaan tekee työnsä niin hyvin kuin osaa, Seppo Leinonen kertoo.
- Teemme paljon lakisääteisiäkin huoltoja ja tarkas-

tuksia, jotka liittyvät oleellisesti turvallisuuteen, joten
huolimattomaan työntekoon
ei ole varaa. Nämä työt on
tehtävä vastuullisesti, oli
sitä yrittäjänä tai palkattuna,
Kellinsalmi täydentää.
Ennen Mainservicen perustamista ainoastaan Kellinsalmella oli aikaisempaa
kokemusta
yrittäjyydestä. 90-luvulla asennusfirman yksinyrittäjänä hänelle
jäi yrittämisestä positiivinen
kuva. Lisäksi hänen mukaansa yrittäjyydestä on nykyään paljon helpommin
tietoa sekä apua saatavilla,
joten nyt oli helpompi lähteä yrittäjäksi. Lisäksi vinkkejä sekä merkittävää tukea
saatiin BusinessOulun Timo
Paakkolalta. Miesten mukaan BusinessOulun avulla
toiminta saatiin huomattavasti nopeammin käyntiin.
JK

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

Joulupuusta jouluiloa
Perjantaina 21.11. Kiimingin
S-Marketin pihalla pidettiin
”Joulupuusta iloa Kiiminkiläisille” -keräyksen avajaistilaisuus. Tiernapojat kajauttivat tapahtuman kunniaksi
tuttuja heleitä säveliä. Kampanja on näyte paikallisten
kolmannen sektorin toimijoiden voimasta ja tarpeellisuudesta.
Joulupuusta iloa on kampanja, jolla nyt tuodaan jouluiloa oman alueemme vähävaraisille. Rahat menevät
lyhentämättöminä
ruokakorttien hankintaan, joita
paikalliset yhteistyökumppanit jakavat tarvitseville.
Idea lähti liikkeelle Kiimingin Lioneista ja nyt kampanjassa ovat mukana LC Jää-

li, MML, SPR ja seurakunta.
Myös paikalliset kaupat ovat
tukemassa tapahtumia.
Idea on uusi Oulun seudulla ja siitä on tarkoitus tehdä jokajouluinen odotettu
perinne. Kampanjassa joulupuut valjastetaan hyvän mielen työhön: Jokaisen puun
luota löytyy laatikoita, joihin voi lahjoittaa haluamansa summan. Keräyksen ajan
joulupuun löydät paikallisista kaupoista Kiimingissä ja
Jäälissä sekä yhteispalvelupisteestä. Lisäksi keräystä on
useissa tilaisuuksissa, kuten
Jäälin joulutorilla lauantaina
29.11. Yrittäjät voivat myös
niin halutessaan ohjata joulutervehdyksiin varaamansa
rahat keräykseen. JK

Lahjoita jouluiloa Kiimingin ja Jäälin vähävaraisille. Myös yritykset
voivat halutessaan ohjata joulutervehdysvarat hyväntekeväisyyteen:
Tilinumero FI56 5741 5320 0971 75

Tiernapojat kajauttivat jouluisen keräyksen avaamsisen kunniaksi tuttuja heleitä säveliä.

Kiimingin Eläkeläiset ry:n ”Kööri” kuoro esitti perinteistä kuorolauluohjelmistoa haitarisäestyksellä ja laulattivat yhteislaulujakin.

Onnellisten ihmisten kylätapahtuma
Hannuksen koululla Kuusamontien varressa Hannuksen
kyläyhdistys on aktivoitunut

järjestämään yhteistyökumppaneiden kanssa monenlaista toimintaa. Lauantaina
27.9. pidettiin Onnellisten ihmisten päivä, jossa löytyi käsitöitä ja lähituotemyyntiä ja
mahdollisuus osallistua erilaisiin hoitoihin.
Hannuksen
Pitopalvelu vastasi kevyestä lounastarjoilusta sekä kahvituksesta. Kiimingin Eläkeläiset ry:n
”Kööri” kuoro esitti perinteistä kuorolauluohjelmistoa
ja laulatti yhteislaulua, mukana myös haitarin soittoa.

Onnellisten ihmisten päivän tapahtumaa puuhaamassa ollut Eija Keränen
naurahti, että tapahtumassa on paljon esillä
käsitöitä ja hän näyttäisi
itsekin olevansa kävelevä käsityö.

Lisäksi ohjelmistosta löytyi
työnäytöksiäkin, kuten tinasotilaiden valamista sekä kalan nahan muokkausta.
Kiireettömän ja mukavan tunnelman tapahtuman
taustalla olivat Hannuksen
Kyläyhdistyksen puuhanaiset Eija Keränen ja Hannele Kutilainen. He kertovat,

että oli mukavaa kun Oulun
kaupunki tuki vielä tätä tapahtumaa. Jatkossa näyttäisi siltä, että kaupungin säästötoimenpiteet kohdistuvat
näihin pienempiin tapahtumiin. Kuitenkin hyvällä porukalla on mukavaa puuhata ja puhaltaa yhteen hiileen,
naiset iloitsevat. JK

Onnellisten ihmisten päivään osallistui useita käsitöiden ja lähituotteiden myyjiä.
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YRITYSPALVELUT TUKENA YRITYKSESI
KAIKISSA VAIHEISSA
Kun yrityksesi kasvaa ja kehittyy, haluamme olla tukenasi jokaisessa käänteessä lyömässä isompaa vaihdetta sillmään. Jos et löydä omalta tuntuvaa
palvelua heti, kysy asiantuntijoiltamme.

1

2

3

4

5

liiketoimintamalli

rahoitus

muotoilu &
tuotteistus

myynti

vienti

Kaikki palvelumme ovat maksuttomia. Lue lisää ja ota yhteyttä: www.businessoulu.com.

BusinessOulu

Nostalgiaa sisustukseen kiiltokuvista
Ihanat ja nostalgiset sisustus- ja lahjatuotteet ovat
yrittäjä Elise Sivulan intohimo. Kiiltokuvatekstiilit Sivel on Sivulan kotimyymälä
Korvenkylällä sekä lisäksi
toimintaa tukee nettikauppa. Nyt hän tekee tuotteitaan tunnetuksi esitellen
niitä messuilla, myyjäisissä,
eri tapahtumissa, kodeissa
ja työpaikoilla.
- Mitättömältäkin tuntuva idea saattaa jalostua toimivaksi. Mietin pitkään miten ihania kiiltokuvia voisi

tuoda enemmän esille. Kansioista ja laatikoista ne eivät näy kellekään ja sisustustuotteisiin painettuna ne
tuovat iloa monille. Modernin graafisen sisustustrendin
rinnalle mielestäni tarvitaan
kaunista ja pehmeää.
Yrittäjyyttä on ollut Elisen sekä hänen miehensä lähipiirissä, mutta haastava
työ on silti yllättänyt positiivisesti. Kotona hän oppi ahkeruuteen ja oman isän pitkiin työpäiviin, peukaloita
ei pyöritelty, lorvittu tai va-

Kiiltokuvataiteilijoiden teoksia ja omia graafisia taitojaan yhdistelemällä Elise Sivula on luonut nostalgisia painokuvia erilaisiin sisustustuotteisiin.

litettu pienistä. Vihdoin nainen pääsi nautinnolliseen
työhön, yrittäjäksi myymään
kauniita asioita ja tuomaan
iloa.
Työ tekijäänsä opettaa,
ja kiinnostus auttaa perehtymään vaikeisiinkin asioi-

hin. PSK:n yrittäjäkurssilta Elise sai eväitä yrityksen
perustamiseen ja lisäksi BusinessOulun Timo Paakkolan kanssa selvitettiin haettavissa olevia yritystukia
sekä muita alussa tarvittavia
asioita. Sivula on hyvillään

Paakkolalta saaduista vinkkejä ja neuvoja.
Lisäksi Sivula kiittelee yhteistyötä kotimaisten yrittäjien kanssa, joilta saadaan
kaikki painatustyöt ja tarvikehankinnat. Toiminta onkin lähtenyt lyhyeen aikaan

nähden sujuvasti liikkeelle.
Varastoa Sivula ehti kerätä
vuoden verran ennen varsinaisen toiminnan alkamista,
mutta valikoima laajentuu
ja kehittyy koko ajan. JK

Elise Sivula on selvästi jouluihminen. Jouluhenki huokuu myös hänen luomuksistaan.
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URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

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

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi
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www.ktcgroup.

Ukkohalla-Paljakka
tapahtumat

22.-26.12
Joulu ,
31 riUkkohalla-Paljakka
nnettä
31.12.
4 parkkia
ja
Uusi Vuosi
17.11.
11 hi ssiä
Maista Ukkohalla-Paljakkaa
31.1.
Snow Soccer MM-Kisat
7.2.
Paljakka Jamit
Vkot
8-10
Hiihtolomat
14.3.
Ukkohalla-Paljakka Hiihto
VARAUSPALVELU P. (08) 748 500 TAI INFO@UKKOHALLA-PALJAKKA.FI
14.3.
Paljakka-Ukkohalla Swing&jazz
JOULUTARJOUS 5VRK SKI IN LOMA 2VRK 28.3.
Hallan Akan Hiihto
3VRK HINNALLA
alk. 149,- Ski In kylässä
11.4.
kaikki palvelut suoraan ovellasi
alk. 495,- Hinta sis. liinavaatteet,
Paljakka Pilkit
I

ALLA.F
WWW.UKKOH

siivouksen ja kuntosalin käytön

