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YRITTÄJÄT suhtautuvat 
mielipidetutkimusten mu-
kaan Antti Rinteen johta-
maan hallitukseen epäluu-
loisesti. Epäluuloa selittävät 
erityisesti muutaman halli-
tuspuolueen taannoiset vaa-
liohjelmat, joissa yrittäjille 
oli tarjolla lähinnä ankaria 
veronkorotuksia.

Hallitusohjelma oli kui-
tenkin pelättyä parempi. Sii-
nä luvattiin, että yrittäjien ja 
yritysten verotus ei kiristy. 
Asia oli yksi keskeinen kes-
kustan kynnyskysymys hal-
litukseen menolle.

Säätytalolla sovitussa oh-
jelmassa on myös monia 
yrittäjien kannalta tärkeitä 

kirjauksia esimerkiksi yrittä-
jän uuden alun, maksuaikoja 
koskevan säätelyn ja perhe-
vapaiden osalta.

Lisäksi on selkeästi asetet-
tu tavoitteeksi työllisyysas-
teen nostaminen ja julkisen 
talouden tasapaino vuonna 
2023. Näiden eteen luvataan 
tehdä toimenpiteitä.

MITÄ SITTEN on tapah-
tunut? Toistaiseksi ei juuri 
mitään.

Hallitus on käynnistä-
nyt työmarkkinauudistusten 
valmistelun seitsemässä työ-
ryhmässä, joissa myös Yrit-
täjät on mukana. Työ etenee 
mutta hyvin verkkaisesti. 
Tällä vauhdilla on epätoden-

näköisesti, että ensi kevääk-
si saadaan vaikuttavia ehdo-
tuksia.

Hallituksen johdon on 
lisättävä painetta valmis-
teluun
Yrittäjyysohjelman osalta on 
myös aloitettu toimenpitei-
tä. Esimerkiksi marraskuun 
alussa oli Yrittäjyysfooru-
mi, jossa teemoja käsiteltiin 
pääministerin läsnä ollessa. 
Valmisteluun on tärkeä lisä-
tä vauhtia, jotta parannuseh-
dotuksia saadaan eduskun-
nalle.

Lisäksi hallituspuoluei-
den pitää lopettaa toistu-

va keskustelu yrittäjien ve-
rotuksen kiristämisestä. Jos 
yrittäjät pelkäävät, että hal-
litus aiokaan pitää verolu-
pauksiaan, se heijastuu väis-
tämättä investoinneissa ja 
työllisyydessä.

KIIRE ON nyt tarpeen, 
sillä taloustilanne Suomen 
tärkeimmissä vientimaissa 
on hidastumassa, mikä ei voi 
olla vaikuttamatta suoma-
laisyrityksiin ja niiden ky-
kyyn työllistää.

Lisäksi on poliittinen kii-
re. Politiikan kentällä tapah-
tuu isoja muutoksia, joista 
suurimmat ovat perussuo-
malaisten vahva nousu ja 
SDP:n putoaminen. Erityi-

sesti viime mainittu heijas-
tuu hallituksen sisäiseen 
elämään ja päätöksenteko-
kykyyn. Paineet väistämättä 
kasvavat.

Myös keskustan pitää 
löytää asioita, joiden varaan 
profiloitua. Kuntavaalien lä-
hestyessä ei riitä, että kanna-
tus ei enää vajoa, vaan se on 
hyvä saada nousuun. 

SDP ja keskusta ovat kes-
keisimmät hallituspuolueet. 
Kummankin uskottavuuden 
kannalta on välttämätön-
tä, että hallituksen talous- ja 
työllisyyspolitiikka ei aja ka-
rille. Siksi tarvitaan nopeita 
toimia yrittäjyyden ja työlli-
syyden vahvistamiseksi.

Hallitukselta odotetaan nyt tekoja

Kuulumisia eduskunnasta: 

Työtä on, mutta tekijöitä kaivataan
Eduskunnassa on viime viik-
koina puhuttu paljon lapsis-
ta ja perheistä. Syntyvyydes-
tä johtuva väestörakenteen 
muutos vaikuttaa suures-
ti koko yhteiskunnan toimin-
taan. Tarvitsemme maahan 
työntekijöitä, jotta voimme 
turvata tarvittavat peruspal-
velut. Esimerkiksi Pohjois-
Pohjanmaalla osaavan työvoi-
man saanti on yksi kipeimpiä 
yritysten haasteita. Työtä oli-
si, mutta työntekijöitä ei tah-
do löytyä. 

Tämä tarkoittaa, että mei-
dän on luotava perheystäväl-
lisempää Suomea, kehitettä-
vä koulutusta ja osa-aikatyön 
mahdollisuuksia sekä saata-
va ahkeria käsipareja myös 
maan rajojen ulkopuolelta.

Miten perheystävälli-
sempään suuntaan?
Eduskunta keskusteli täys-
istunnossa Keskustan aloit-

teesta erikseen lapsi- ja 
perheystävällisen Suomen ra-
kentamisesta. Samassa yhtey-
dessä julkistettiin Keskustan 
ajatus siitä, että syntyvyyden 
laskemisesta johtuva lapsili-
sien säästö käytettäisiin lapsi-
lisien korottamiseen. Asia sai 
myönteistä vastakaikua muil-
ta hallituspuolueilta. Toivo-
taan ja tehdään töitä, jotta asi-
aa saadaan eteenpäin!

Pidän tärkeänä myös sitä, 
että perheiden eheyttä vaali-
taan ja vahvistetaan. Tein sen 
vuoksi asiasta kirjallisen ky-
symyksen ministerille Lapsen 
oikeuksien päivänä 20.11.

Kun perheet voivat hy-
vin, Suomi voi hyvin. Per-
heiden tukeminen kannattaa 
myös taloudellisesti, sillä hy-
vinvoivista perheistä voi vart-
tua uusia sukupolvia, jotka ai-
kanaan rakentavat työllään 
maatamme.

Ylipäätäänkin meidän pi-
täisi siirtää sosiaali- ja ter-

tuplaamisesta.
Tätä työllistävää yrittä-

jyyspolitiikkaa on jatkettava. 
Ylipäätään nyt tarvitaan tun-
tuvasti lisää työllisyyttä pa-
rantavia ratkaisuja.

Yhtenä keskeisimpänä asi-
ana on paikallisen sopimisen 
edistäminen. Elinkeinominis-

teri Katri Kulmuni on luvan-
nut, että tästä tuodaan esitys 
ensi kevään kehysriiheen. On 
selvää, että paikallista sopi-
mista pitää helpottaa, jos hal-
litus aikoo päästä työllisyys-
tavoitteeseensa.

Kaikessa päätöksenteossa 
on muistettava, että päätöksiä 

tehdään ihmisiä varten. Hy-
vän taloudenhoidon tavoit-
teena on mahdollistaa kaiken-
ikäisten ihmisten hyvinvointi.

Pekka Aittakumpu
kansanedustaja

Aamukahvipöydässä Kiimingin ABC:llä lauantaina 30.11. keskusteltiin kansanedustaja Pekka Ait-
takummun kanssa muun muassa metsänhoidosta ja Kuusamontien kehittämisestä. 

veyspolitiikassa painopistettä 
yhä enemmän ennaltaehkäi-
syyn, jotta pahemmilta ja kal-
liimmilta ongelmilta voitai-
siin välttyä.

Miten turvataan työllisyy-
den kasvu?

Punamultahallituksen tär-
keimpiä tehtäviä on työlli-
syysasteen nostaminen ja 
julkisen talouden tasapainot-
taminen. Ilman työstä saa-
tavia verotuloja hallitus ei 
pysty toteuttamaan suun-
nittelemiaan menolisäyksiä 
muun muassa perhepalvelui-
den, koulutuksen ja eläkkei-
den vahvistamiseen sekä lii-
kennehankkeisiin.

Työpaikat syntyvät myös 
tulevaisuudessa ennen muuta 
pieniin ja keskisuuriin yrityk-
siin. Tähän mennessä olemme 
hallituksessa päättäneet yh-
dessä jo esimerkiksi palkkatu-
en uudistamisesta, työllisyys-
kokeilujen aloittamisesta ja 
investointien poisto-oikeuden 

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen 
Yrittäjien 
toimitusjohtaja.

Syyskokouksessa 30.11. hyväksyttiin toimintasuunnitelma 
vuodelle 2020. 

Yleistä
Kiimingin yrittäjät ry:n toiminnan tavoitteena on aktiivisel-
la yhteistyöllä Oulun kaupungin ja muiden sidosryhmien 
kanssa ylläpitää ja edistää yritystoiminnan edellytyksiä.
Yhdistyksen jäsenistön keskinäistä kanssakäymistä sekä 
yhteistyötä kannustetaan lisäämällä yhdistyksen tilaisuuk-
sien määrää sekä kehittämällä niiden sisältöä. Tavoitteena 
on myös jäsenmäärän lisääminen.

Paikallinen edunvalvonta
Tavoitteena on pystyä vaikuttamaan yritysten toiminta-
edellytysten kannalta keskeisiin päätöksiin jo valmistelu-
vaiheessa. Yhdistyksen hallitus valvoo, että jäsenistöltä 
kaupungin suuntaan tehtävät aloitteet ja esitykset tulevat 
asianmukaisesti käsitellyksi päätöksenteossa. Yhdessä Ou-
lun muiden paikallisyhdistysten kanssa pyritään vaikutta-
maan paikalliseen päätöksentekoon.

Kokoukset, koulutus
Yhdistys järjestää sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset.

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistuu Suomen Yrittäjät ry:n 
puheenjohtajien neuvottelupäiville sekä Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille jär-
jestettyihin tilaisuuksiin. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
sääntömääräisiin kokouksiin hallitus nimeää edustajat.
Valtakunnallisiin kokouksiin voivat osallistua kaikki jä-
senet. Hallitus pitää kokouksia tarvittaessa. Yhdistys järjes-
tää koulutustilaisuuksia jäsenistön tarpeisiin. Hallitus ni-
meää koulutuksen järjestämisestä vastaavat henkilöt.

Tiedotus- ja ilmoitustoiminta
Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan 
sähköisellä jäsenkirjeellä. Myös muilta osin tiedottaminen 
hoidetaan sähköpostin välityksellä sekä Facebook-ryhmän 
kautta. Jäsentiedotteita lähetetään tarvittaessa.
Yhdistyksen hallituksen ja toimikuntien kokoonpanot sekä 
yhteystiedot saatetaan jäsenistölle tiedoksi.
Kiiminki–lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti on te-
hokas väline tuoda esille ajankohtaisia asioita.

Harrastus- ja virkistystoiminta
Harrastus- ja virkistystoimintaa kehitetään jäsenten toivo-
malla tavalla mm. perheille/puolisoille järjestettävillä har-

rastuksilla, tapahtumilla ja matkoilla. Yhdistys tukee varo-
jen sallimissa puitteissa hyvinvointi- ja hupitoimikunnan 
järjestämiä tapahtumia. 

Onnittelut ja muistamiset
Yhdistys muistaa merkkipäiviä viettäviä jäseniään sekä si-
dosryhmien henkilöitä tervehdyksin.
Kiimingin Yrittäjät palkitsee vuosittain kiiminkiläisen yri-
tyksen.

Oppilaitosyhteistyö
Kehitetään yrittäjyyttä edistävää yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa.
Yhdistys myöntää stipendin kahdelle (tytölle ja pojalle) Kii-
mingin yläasteen ja Laivakankaan yläasteen yhdeksännen 
luokan sekä lukion oppilaalle koulujen päättyessä kevääl-
lä. Myöntämisen perusteena on oppilaan oma-aloitteisuus 
ja yritteliäisyys.

Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinnan rungon muodostavat Kii-
minki-lehti, Kiiminkipäivien myyntitulot sekä arpajaiset ja 
jäsenmaksupalautukset.

Toimintasuunnitelma 2020 Kiimingin Yrittäjät ry
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Kummi kuuntelee ja auttaa yrittäjää eteenpäin
Pohjois-Pohjanmaalla yksin- ja pienyrittäjiä 
sparraa aktiivinen yrityskummien joukko. Kummien 
mentorointia alueella saa noin sata yrittäjää. Yksi 
heistä on Caffe Dolcen Merja Niinisalo, jota tukee 
hotelli- ja ravintola-alan konkari Jaakko Naasko.

Oma yritys oli pitkään Merja 
Niinisalon haave. Viime jou-
lukuussa unelma toteutui, kun 
hän avasi Hallituskadulle ita-
lialaishenkisen Caffe Dolcen. 
Ensimmäiset kuukaudet yrit-
täjänä saivat Niinisalon pään 
niin pyörälle, ettei hän enää 
tarkasti muista, kuka hänel-
tä kysyi, onko Yrityskummien 
toiminta hänelle tuttua.

”Otin sitten yhteyttä Yri-
tyskummeihin ja sain oman 
kummini. Ensimmäinen ta-
paaminen oli toukokuussa”, 
Niinisalo muistelee. 

Niinisalon kummi on Jaak-
ko Naasko, joka toimi aikoi-
naan taloushallinnon lehto-
rina Rovaniemen hotelli- ja 
ravintolaoppilaitoksessa ja Ro-
vaniemen ammattikorkeakou-
lussa.

”Kun kävimme taustojam-
me läpi, ilmeni, että Jaakko 
on opettanut minulle talous-
hallintoa 90-luvun alussa, kun 

Kuunteleminen ja kysyminen ovat yrityskummille tärkeitä taitoja, 
pohtivat Risto Luttinen (vas.), Merja Niinisalo ja Jaakko Naasko. 

opiskelin Rovaniemellä”, ker-
too Niinisalo.

Naisia kaivataan  
kummeiksi
Pohjois-Pohjanmaan aluekum-
mi Risto Luttinen on se henki-
lö, joka löysi Jaakko Naaskon 
Merja Niinisalon mentoriksi. 
Luttinen tuntee yrittäjäkentän 
Kalajoelta Kuusamoon ja et-
sii kullekin kummia hakevalle 
yrittäjälle sopivan sparraajan.

”Yrityskummeja on monel-
ta alalta, on teollisuudesta, ra-
hoitusalalta, markkinoinnista 
ja asiakaspalvelusta. Kummin 
omalla alalla ei ole niin väliä. 
Bisneksen teossa kysymyk-
set ovat yllättävän samanlai-
sia alasta riippumatta”, sa-
noo Luttinen, joka itse toimi 42 
vuotta Ykkös Suutari -liikkeen 
yrittäjänä.

Eläkkeellä yrityskummitoi-
minta on vienyt mennessään. 

Luttinen haluaa edistää alu-
een yritysten kasvua ja kehit-
tymistä. Pohjois-Pohjanmaalla 
yrityskummit ovat aktiivisia ja 
järjestävät mentoroinnin lisäk-
si myös keskinäisiä verkostoi-
tumistapaamisiaan. Toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen.

”Moni kummeista on jo jät-
tänyt työelämän, mutta nuo-
rempia, nelikymppisiä on 
myös liittynyt kummeiksi vii-
me aikoina. Naisia on edelleen 
harmillisen vähän. Vain viisi 
alueen 42 yrityskummista on 
naisia”, Luttinen laskee.

Jaakko Naaskolla on täl-
lä hetkellä Merja Niinisalon li-
säksi viisi mentoroitavaa yrit-

täjää eri aloilta. Hiljaista tietoa 
on kertynyt vuosien varrella 
paljon, ja sitä hän haluaa jakaa 
nuorempien yrittäjien hyö-
dyksi. 

”Osaan kysyä oikeat kysy-
mykset, joilla päästään olen-
naisten asioiden äärelle”, hän 
sanoo.

Luottamus on yritys-
kummitoiminnassa keskeis-
tä. Kummin kanssa voi pu-
hua myös henkilökohtaisessa 
elämässä vaivaavista asiois-
ta, koska usein ne heijastuvat 
myös yritykseen.

Lukuja seurataan
Merja Niinisalo ja Jaakko 

Jaakko Naasko ja Merja Niinisalo tapaavat Caffe Dolcessa ker-
ran kuussa ja käyvät läpi muun muassa kahvilan avainlukuja.

Naasko tapaavat kerran kuus-
sa Caffe Dolcessa. Sähköpostit 
liikkuvat viikoittain.

Niinisalo sanoo, että yk-
sinyrittäjänä huolten kanssa 
voi jäädä kiertämään kehää ja 
pulmia saattaa tarkastella ka-
peakatseisesti. Eteenpäin pää-
se, kun puhuu jonkun kanssa.

Mentorointi on nostanut 
esiin myös sellaisia asioita, joi-
ta hän ei ole hoksannut edes 
ajatella.

”Aiemmin en tiennyt, mitä 
kirjanpitäjältä pitää vaatia. 
Nyt pyydän tiliraportin joka 
kuukaudelta ja katsomme nii-
tä Jaakon kanssa yhdessä”, Ni-
nisalo kertoo.

Hän kuvailee, että yritys-
kummi tökkii oikeaan suun-
taan ja antaa yrittäjälle itse-
luottamusta.

Naasko kannustaa mietti-
mään, olisiko Niinisalon jos-
sain vaiheessa mahdollista 
palkata apuvoimia kahvilaan. 
Niinisalon tavoitteena on kui-
tenkin ensin saada alle vuode-
nikäisen kahvilan liiketoimin-
ta vakaaksi.

”Haluan tehdä itselleni on-
nellisen, hyvän työpaikan, jos-
ta saan palkkani.”

”Se on hyvä tavoite”, Naas-
ko nyökkää.

Sanna Väyrynen

Hannu ja Anita Tuohino 
Kiimingin Yrittäjien seniorijäseniksi
Yli 30 vuotta rakennusalal-
la toimineet Hannu ja Ani-
ta Tuohino ovat jättäneet 
rakennushommat luotsaa-
massaan Kiimingin Omara-
kennus Oy:ssä.

-Vuokra-asuntotoimintaa 
jatkamme edelleen ja oman 
talon rakentaminen pitäisi 
saada keväällä valmiiksi. Se 
on vähän venähtänyt tyyliin 
”suutarin lapsella ei ole ken-
kiä”, Hannu naurahtaa.

Hannu jäi eläkkeelle elo-
kuussa ja Anitalle eläkepäi-
vät koittavat vuodenvaih-
teessa. Samalla pariskunta 
on luopumassa pihvikarjas-
ta. Tällä hetkellä heillä on 
vielä kaksi Highland Ylä-
maankarjan eläintä.

Kiimingin Yrittäjien pu-
heenjohtajana kahteenkin 
otteeseen toiminut Hannu 
toteaa yrittämisen muuttu-

neen paljon kuluneina vuo-
sikymmeninä. Tietotek-
niikka on tullut mukaan ja 
yrittäjältä vaaditaan entis-
tä monipuolisempaa osaa-
mista.

-Yrittäminen on jollain-
lailla elämäntapa ja yrittä-
jän on vaikea laskea työtun-
tejaan, sillä työasiat tahtovat 
pyöriä mielessä vapaa-aika-
nakin, saati autolla ajaessa. 
Voisinko neuvoa uusia yrit-
täjiä ; totta kai , mutta vaikea 
on neuvoa isommissa ongel-
missa . Keskustellahan aina 
kaikista asioista voi, eri alan 
yrittäjillä on vain  niin erilai-
set ongelmat , Hannu ker-
too.

Tulevaisuuden suunni-
telmat pariskunnalla ovat 
vielä avoinna. Jos terveyttä 
riittää, aikovat he hankkia 
uusia kokemuksia ja nauttia 

Kiimingin 
Yrittäjät 

löytyvät myös 
facebookista
Kiimingin Yrittäjien toi-
minnasta saa tietoja 
myös facebookin kaut-
ta. Yrityksen toimintaa 
ja tulevia tapahtumia 
ja muuta ajankohtais-
ta tietoa on tätä kautta 
kaikille tarjolla. Lisäk-
si jäsenille on oma kes-
kustelu- ja tiedotusryh-
mä, jossa yrittäjät voivat 
keskustella ja saada ver-
taistukea. Kannattaa tu-
tustua ja kannattaa liit-
tyä Kiimingin Yrittäjiin. 
MTR

www.facebook.com/ 
kiiminginyrittajat

Anita ja Hannu Tuohino ovat olleet vuosien kuluessa Kiiminkipäivien aktiivitalkoolaisia. 

elämästä.
-Aika on kuitenkin suh-

teellista. Nuorempana ehti 

järvelle päivittäin, nykyisin 
katiskat odottelee tyhjentä-
jää useammankin päivän, 

Hannu ihmettelee ajan ku-
lumista eläkepäivien koitet-
tua. MTR
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Maailman kauneimmat vesikannut valmistetaan Nikama Desin-
gin Jäälin tehtaalla.

Nikama Desing 10 vuotta 
suomalaista muotoilua
Nikama Design on suoma-
lainen lifestyle -brändi, jon-
ka tuotevalikoima muodos-
tuu jaloteräksisistä sisustus-, 
koru- ja lahjatuotteista. 

Nikama Designin toimin-
nan keskiössä on suomalai-
nen muotoilu, joka suun-
nitellaan ja valmistetaan 
käsityönä Jäälissä. Yritys 
huomioi ympäristöä käyttä-
mällä tuotteiden valmistuk-
seen korkealuokkaista, ikuis-
ta, suomalaista jaloterästä.

Nikama Designin tarina 
alkoi vuonna 2007, kun Tee-
mu Partanen valmisti kor-
vakorut silloisen vaimonsa, 
Päivi Partasen, suunnittele-
man Ranka-vaatemalliston 
kuosin pohjalta. Massiiviset, 
lentokonevanerista valmis-
tetut korvakorut keikkuivat 
mallin korvissa vaatemallis-
ton muotinäytöksessä ja oli-
vat ikään kuin alkusoittoa tu-
levasta.

-Innostuin tutkimaan voi-
sinko valmistaa vastaavia 
tuotteita jostain muustakin 
materiaalista. Päädyin jalo-
teräkseen, joka on kova ja 
haastava, mutta samalla hy-
gieeninen materiaali, Teemu 
toteaa.

Nikama Desing perustet-
tiin vuonna 2009. Yrityksen 
nimen Teemu Partanen ker-
too juontavan Ranka-vaate-
mallistosta, nikama on osa 
rankaa. Yritys laajensi toi-
mintaansa marraskuussa 
2013 ostamalla torniolaisen 
Eero Hyrkäs Oy:n tuotemer-
kit JAURin ja Arctichromen 
osaksi liiketoimintaansa. Ni-
kama Designin korut, joiden 
suunnittelu on edelleen Päivi 
Partasen käsialaa, saivat yri-
tyskaupan myötä rinnalleen 
jaloteräksestä valmistettuja 
koriste-, lahja- ja käyttöesi-
neitä – osa kansainvälises-
tikin palkittuja. Kaikilla Ni-
kama Designin tuotteilla on 
tarina, joka kumpuaa joko 
luonnosta tai ihmisyydestä. 
Vaikka teräs on materiaalina 
kova, tuovat tarinat ja muo-
toilu tuotteisiin syvyyttä ja 
lämpöä.

-Kymmenessä vuodessa 
olemme kokeneet yrityksenä 
niin ylä- kuin alamäkiä. Usko 
tulevaan on kuitenkin luja ja 

haluamme pitää maailman-
luokan desingin suunnitte-
lun ja valmistuksen Suomes-
sa, Teemu Partanen, toteaa. 
Nikama Desing onkin Suo-
men ainoa desingtuotteita ja-
loteräksestä valmistava yri-
tys.

Alan Partanen kertoo ole-
van haastavan ja kausiluon-
teisuudesta johtuen yrityk-
sen tulos tehdään muutaman 
sesonkikuukauden aikana. 

Huhtikuussa 2016 Taito 
Pohjois-Pohjanmaa ry pal-
kitsi Teemu Partasen vuo-
den 2016 käsityöyrittäjätun-
nustuksella, mikä lämmittää 
yrittäjän mieltä.

- On hienoa saada tun-
nustusta työstä, jonka te-
kemiseen on sisäinen palo. 
Nikama Designin tarina ja 
tuotteet ovat syntyneet sin-
nikkyydestä, intohimosta ja 
uskosta omaan tekemiseen, 

Teemu toteaa.
Yrityksen tehdas ja ni-

kama LOUNGE sijaitsevat 
Jäälissä, jossa voi käydä tu-
tustumassa yrityksen mo-
nipuolisiin mallistoihin ja 
tehdä samalla yksilölliset 
jouluostokset. Nikama De-
singin tuotannossa eletään 

muutoinkin vuoden kiirei-
sintä aikaa. Suomen Urhei-
lugaalassa vuoden parhaat 
urheilijat palkitaan Har-
ri Koskisen suunnittelemil-
la UNO-pokaaleilla, jotka on 
valmistettu Nikama Desin-
gin toimesta. MTR

Tuotannosta vastaava Petteri Rova yhdessä toimitusjohtaja Teemu Partasen kanssa ihastelevat 
urheilugaalaan matkaavaa Uno-pokaalia.

Tavallista parempi ruokakauppa

Rita-aukiontie 2, 90540 OULU
Palvelemme: MA-PE 7-21, LA 8-21, SU 11-21 

A T E R I ARITahaRJu

Reilut valikoimat, pitkä aukiolo, paistopiste, 
veikkauspalvelut, erinomaiset parkkipaikat,

 kierrätyspiste, postin kirjelaatikko,  
postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

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

Kysy vapautuvista hoitopaikoista!

Teuvo Järvenpää oy

Teemme 35 vuoden 
kokemuksella laadukkaasti 
ulko- ja sisämaalaustyöt, 

tasoite- ja rappaustyöt sekä 
julkisivujen saneeraukset.

on Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritys 

www.teuvojarvenpaaoy.fi
teuvo@teuvojarvenpaaoy.com

0400 580 172

Yrittäjien jäsenyys tarjoaa monenlaisia etuja
Kiimingin Yrittäjien jä-
senet saavat monia etuja 
jäsenyytensä myötä. Kun-
toilusta kiinnostuneilla on 
mahdollisuus käyttää Yrit-
täjien salivuoroa Come 
On Fit Clubilla sunnuntai-
sin klo 18. Vuoro on vapaa 
omalle treenille ja halutes-
sasi voit myös liittyä mu-
kaan ohjattuun voimahar-

joitteluun, jota vetää Sanna 
Kokkoniemi tai Miika Suti-
nen. Tiistaisin yhdistyksellä 
on oma salivuoro Jokiran-
nan koululla, jonne kaikki jä-
senet ovat tervetulleita. La-
jeina muun muassa sählyä 
ja muita kävijöiden toivomia 
joukkuelajeja. Keväällä start-
taa kesän 2019 tapaan jalka-
pallokerho.

Suomen Yrittäjien kaut-
ta yrittäjäyhdistysten jäsenet 
saavat käyttöönsä monipuo-
lisen asiakirjapankin, jonne 
kirjaudutaan omilla tunnuk-
silla sekä useita maksutto-
mia webinaari- koulutuksia, 
joihin voi osallistua kotoa tai 
omalta toimipaikalta.

-Nämä edut ja muiden 
yrittäjien antama vertaistu-

ki esimerkiksi työssäjaksa-
miseen on hyviä syitä liittyä 
Kiimingin Yrittäjiin, varapu-
heenjohtaja Sirpa Eskola to-
teaa. MTR

Kuvat Päivi Mikkonen.
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KiimU:ssa laajennetaan ja kehitetään toimintaa
Oman kiinteistön kunnostus 
ja laajennustyöt sekä seura-
toiminnan kehittäminen ovat 
Kiimingin Urheilijoiden pai-
nopistealueet ensi vuonna.

Lasten ja nuorten yleis-
urheilutoiminnan laadun 
merkiksi työstetään tähti-
seuratunnus, joka on myön-
netty viime vuonna seuran 
terveysliikuntajaoston toi-
minnalle.

Kesällä järjestetyt lasten 
sporttileirit toteutetaan ensi 
vuonna myös Kiimingissä ja 
Jäälissä kesäkuussa. Pudas-
järven Urheilijoiden kanssa 
järjestetään yhteinen voimis-
teluleiri kesällä.

Seuran kuntosalitoimin-
nassa huomioidaan entistä 
tehokkaammin lihaskunto-
harjoittelua aloittelevat liik-
kujat. Tarjolla tulee olemaan 
erilaisia starttikursseja ja tek-
niikkapäiviä, jotta kynnys 
säännöllisen lihaskuntohar-
joittelun aloittamiseksi oli-
si mahdollisimman monen 
kohdalla matala.

-Jo yksi kerta viikossa 
kuntosaliharjoittelua tuo tu-
losta kun se vain on sään-
nöllistä, toteaa KiimU:n 
liikuntaneuvoja Emilia Nou-
siainen.

Seura järjestään monen-
laisia kilpailuja: sarjahiihto-

ja, Oulu-rastit kuntosuun-
nistuksia, toukokuussa 
Koiteli-hölkkä -juoksutapah-
tuman yhteistyössä Halpa-
Halli Kiimingin kanssa, yleis-
urheilussa vapaamuotoisia 
seurakisoja lapsille, kansalli-
set heittokisat aikuisurheili-
joille ja nuorille. 19.9. järjes-
tetään Kiiminki-maraton.

Seuran ulkoista viestintää 
kehitetään myös, jotta seuran 
harjoittama monipuolinen 
toiminta saavuttaisi mahdol-
lisimman monen seuran toi-

Kiimingin Urheilijoiden tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat saivat syyskokousväen tyytyväisek-
si 17. marraskuuta.

minta-alueella asuvan kau-
punkilaisen.

Merkittävin investointi 
ensi vuonna on seuran Kim-
moke-toimitalon kunnostus. 
Seura investoi muun muas-
sa pukutilojen ja kuntosalin 
pintaremonttiin, uuden ko-
koustilan rakentamiseen, pi-
havalojen uusimiseen, Kim-
mokkeen ja ajanottotornin 
ulkomaalaukseen sekä maa-
lämpöjärjestelmän korjaa-
miseen. Näiden investointi-
en kustannukset ovat noin 

45 000,00 euroa. KiimU:n 
koko seuran toiminnan kus-
tannusarvio ensi vuodelle on 
noin 265 000,00 euroa.

Kiimingin Urheilijoiden 
syyskokouksessa 17. marras-
kuuta johtokuntaan kahdek-
si vuodeksi valittiin Riitta 
Suorsa, Mika Jurvakainen ja 
Tanja Erkkilä. Johtokunnassa 
jatkavat Minna Heikkilä, Ee-
va-Liisa Honkaniemi ja Nii-
na Juuso. Puheenjohtajana 
jatkaa Kaisuleena Joenväärä.

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.

• Maalaukset • Tasoitetyöt
• Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh. 040 586 0076
mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt.

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula

aMMaTTITaITOISTa
SÄhKÖ- Ja VaLaISTuSSuuNNITTELua

• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Varmennus- ja määräaikaistarkastukset

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

Nuohouspalvelu Mikko 
Vuorma elää vuoden kii-
reisintä aikaa. Omien asiak-
kaiden lisäksi hän on autel-
lut Muhoksella, joten Mikko 
on ollut tuttu näky monien 
kuntien alueella.

-Pääosa asiakkaistani 
on Oulun eteläosista, jossa 
hän työskenteli kahdeksan 
vuotta piirinuohoojalle en-
nen yrittäjäksi siirtymistäni. 
Ilahduttavasti asiakkaita on 
löytynyt myös Kiimingistä 
ja Ylikiimingistä, Mikko to-
teaa.

Nuohoustoimen vapau-
tuminen kilpailulle on tuo-
nut alalle kilpailua, joka 
mahdollistaa kiinteistön 
omistajille haluamansa nuo-
hoojan tilaamisen kauem-
paakin. Kiimingissä asuva 
Mikko voi esimerkiksi ajel-
la Ouluun nuohoamaan ja 
vastaavasti toinen nuohoo-
ja Oulusta kohti Kiiminkiä.

Loppuvuosi kiireistä aikaa 
Nuohouspalvelu Mikko Vuormalle

 www.yrittajat.fi/liity P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Myös 
lahJa-
korTiT

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Vauvahieronta
Hemmotteluhoidot 
Suolahuone palvelut
Xcryo paikallinen hoitolaite

Terveystie 9, Kiiminki

-Aggressiiviseen kilpai-
luun mainostamisen kautta 
en ole lähtenyt. Hyvä palve-
lu ja sitä kautta leviävä tieto 
”puskaradiossa” on paras-
ta mainosta, joka tuo eniten 
uusia pitkäaikaisia asiakkai-
ta. On ollut ilo huomata, että 
Ylikiimingissä naapurus-
to on sopinut yhteistilauk-
sesta ja olen saanut monia 
kiinteistöä samalla reissulla 
nuohottavaksi, Mikko iloit-
see saamistaan uusista asia-
kassuhteista.

Loppuvuoden hän tote-
aa olevan ruuhkaista, kiin-
teistön omistajien halutessa 
nuohoukset kuntoon ennen 
joulua. Alkutalvesta ja ke-
sällä hänellä on enemmän 
aikaa lähestyä vakiasiakkai-
ta muistutuksella kiinteis-
tön nuohouksen ajankohtai-
suudesta.

-Kertynyt tietokanta asi-
akkaiden nuohousajoista 

auttaa ja monet tilaavatkin 
nuohouksen muistutuksen 

saatuaan, Mikko Vuorma 
kertoo. MTR

Kiimingissä asuva Mikko voi esimerkiksi ajella Ouluun nuoho-
amaan ja vastaavasti toinen nuohooja Oulusta kohti Kiiminkiä.



KIIMINKI L E H T I6 3/2019

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

BingoT Joulukuussa Ja TaMMikuussa

Tervetuloa!

Joka parittoman viikon 
keskiviikkona klo 17.45 alkaen

odottelubingolla ja 
kuudeltakin vielä ehtii.
4.12., 18.12. (puurobingo), 

15.1. ja 29.1. jne. 

hannuksen kyläyhTeisön pikkuJouluT
(avoin tilaisuus) la 14.12. klo 18.00 alkaen ruokailulla.

Ruokailun jälkeen Pölöhöttöjöt esittävät:
Sitä on…kaiken sorttista kuntoutusta

JouluMyyJäiseT 
kyläyhTeisön kyläTalolla

Su 8.12. klo 11-14 . 
Myytävänä porkkana-ja lanttulaatikoita, piparitaikinaa, 

munkkeja, koruja, käsitöitä jne. Puuroa ja soppaa myös tarjolla!
Pöytävuokra 5€, jäsenille ilmainen. Pöytävaraukset: 

Valma 040 016 6640 ja Hannele 040 729 6405.

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

Kiimingissä pian seitsemän 
vuotta toiminut Kauneus ja 
Hieronta Adele avasi mar-
raskuun alussa uudet, kau-
niit tilat Hakomäen asuinalu-
eelle. Hirsirakennus huokuu 
rauhaa ja erityistä tunnelmaa. 
Kynttilöiden valaisemassa 
hoitotilassa voi jättää arkiset 
murheet kynnykselle ja ren-
toutua rauhoittavan musiikin 
soidessa taustalla. 

-Hyvinvointialan yrittäjä-
nä on kerta kaikkiaan mah-
tavaa! Tunne on sama vie-
lä näin yli kahdenkymmenen 
vuoden jälkeenkin. Rakas-
tan työtäni, nautin ihmisten 
kohtaamisista ja heidän hoi-
tamisestaan. Koen, että olen 
enemmän kuin kosmetologi ja 
hieroja. Varsinkin energiahoi-

Uudistunut Adele 
kutsuu kaunistautumaan ja rentoutumaan

Hirsiseinä hoitohuoneessa huokuu rauhaa ja erityistä tunnelmaa. 

Kauneus- ja hoitoalan yrittäjä 
Outi Hartikainen rakastaa työ-
tään. 

tojen myötä on avautunut vie-
lä kokonaisvaltaisempi mah-
dollisuus auttaa asiakkaitani. 
Ihminen on ihmeellinen ja jo-
kainen meistä ainutlaatuinen! 
Voin kauneuden- ja kehon-
hoidon lisäksi auttaa asiakas-
tani löytämään myös hänen 
sisäisen kauneutensa sekä 
oman voiman, jonka myötä 
automaattisesti elämään tu-
lee lisää onnellisuutta, iloa ja 
positiivisuutta. Tämä muutos 
huokuu aina ulospäin näyt-
täytyen kauneutena, jota ei 
rahalla osteta, kertoo yrittäjä 
Outi Hartikainen. 

Monipuolisesta palvelu-

valikoimasta löytyy taatus-
ti kaikille jotain. Perinteisten 
kauneudenhoitopalveluiden 
lisäksi tarjolla on rentoutta-
via hierontoja kuten uutuu-
tena Ayurvedinen kasvo- ja 
päänhieronta. Energisoiva ja 
kehoa sekä mieltä tasapainot-
tava reikihoito on ollut suo-
sittu, varsinkin näin pimeään 
aikaan. Hoitolassa järjeste-
tään nykyään myös inspiroi-
via meikinohjauspäiviä sekä 
naisten iltoja, joista lisää in-
foa saa Adelen nettisivuilta 
www.adele.fi ja Facebook-si-
vuilta. 

Uusi hoitola toi tullessaan 

muutoksia myös tuotevali-
koimaan. Ranskalaisen Payot 
sarjan lisäksi Adelesta löytyy 
laadukasta, suomalaista luon-
nonkosmetiikkaa. Unna Nor-
dic sekä Ekopharma ammen-
tavat tehonsa suomalaisesta 
metsästä ja marjoista. Avajai-
sista lähtien nämä sarjat ovat 
saaneet erittäin positiivisen 
vastaanoton. 

Kannatta myös muistaa, 
että Adelesta voi hakea jou-
lulahjaksi suositut hoitolahja-
kortit sekä ihastuttavat tuote-
lahjat! 

Kiimingin vuoden yrittäjä Antti Laurikainen
Kiiminkipäivillä palkittiin 
vuoden yrittäjänä Kiimingin 
Apteekki ja apteekkari Ant-
ti Laurikainen.  Laurikainen 
on valmistunut proviisorik-
si 1990-luvun lopulla, toimi-
en aluksi tutkijana. Väitelty-
ään vuonna 2000, hän muutti 
perheineen Mikkeliin. Ap-
teekkityön ohessa Antti aloit-
ti opiskelemaan yrittäjyyttä 
avoimessa yliopistossa.

-Työskenneltyäni kym-
menen vuotta Mikkelissä ap-
teekkiproviisorina sain en-
simmäisen apteekkilupani 
Ylitornioon vuonna 2010, 
Antti Laurikainen kertoo.

Perheen tie vei eteläs-
tä Tornionjokilaaksoon, jos-
sa Antti pyöritti apteekkia 
yhdessä proviisoripuolison-
sa Minna-Liisan kanssa. Kii-
minkiin he muuttivat vuonna 
2016, saatuaan apteekkilu-
van paikkakunnalle.

-Apteekkityössä paras-
ta on asiakkaan auttaminen 
yhteistyössä henkilökunnan 
kanssa. Tyytyväinen asia-
kas on paras palaute. Kii-
mingissä aloittaessamme 
muutimme apteekin uusiin 
ajanmukaisiin tiloihin ABC:n 
yhteyteen. Samalla otimme 
käyttöön varastorobotin te-
hostamaan toimintaa. Vii-

me aikoina olemme edelleen 
kehittäneet toimintaa muun 
muassa uudistamalla tieto-
järjestelmiä, Antti Laurikai-
nen toteaa.

Kiimingin vuoden yrittä-
jä kehuu Kiimingin Apteekin 
henkilökuntaa ja taitoa pu-
haltaa yhteen hiileen.

-Kunnia palkinnosta ei 
kuulu minulle vaan koko 
henkilökunnalle, jota meillä 
on Jäälin sivuapteekki mu-
kaan lukien 12-15, Antti an-
taa tunnustusta osaavalle 
henkilökunnalleen. MTR Farmaseutti Eija Kokko yhdessä Kiimingin Apteekin yrittäjien 

Antti ja Minna-Liisa Laurikaisen kanssa palkitsemisen jälkeen. 
Minna-Liisa työskentelee apteekin proviisorina. 

Miika Sutinen, Jussi Riikonen, Juha Hänninen ja vuoden yrittäjä-palkinnon saanut apteekkari Antti 
Laurikainen Kiiminkipäivien lavalla.

LC-KIIMINKI kiittää 
yhteistyökumppaneitaan, 
jotka niin monella tapaa 

olette olleet mukana 
tekemässä hyvää 

kanssamme
lähimmäisillemme.

RAUHAISAA JOULUN AIKAA!

Liity jäseneksi: www.yrittajat.fi
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Senioriyrittäjät ovat aktiivinen osa yrittäjäjärjestöä
Yrittäjien senioritoiminta on 
suhteessa yrittäjäjärjestön 
ikään verrattain nuorta. Tä-
män vuoksi toiminta ei ole 
vielä vakiintunut jokaisen pai-
kallisyhdistyksen eikä alue-
järjestön toiminnaksi. Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
alueella on pitkälti toistasataa 
Suomen Yrittäjäin seniorijäse-
ntä, näistä Oulun kaupungissa 
noin kolmannes. PPY:n senio-
rit toimivat ns. yrittäjäverkos-

tona ja toimintaa vauhditta-
massa on johtoryhmä, jonka 
puheenjohtajana olen juuri 
aloittanut. Osaltani ympyrä 
sulkeutui, sillä on kulunut ta-
san 30 vuotta siitä, kun aloitin 
PPY:n puheenjohtajana.

Aluejärjestön senioriver-
kosto on järjestänyt mielen-
kiintoisia yhteisiä tutustu-
mismatkoja lähinnä oman 
maakunnan kohteisiin. Tänä 
syksynä tutustuimme Oulun-

salon Varjakan saaren huike-
aan teolliseen historiaan pai-
kan päällä. Tulevana vuonna 
on suunnitteilla oman alueen 
matkan lisäksi reissu hiukan 
kauemmas. Vakiintunutta toi-
mintaa on ollut myös osallistu-
minen, yhdessä PPY:n kanssa, 
seniori- ja hyvinvointimessuil-
le. Suosittuja ovat olleet myös 
teatteri-illat ja yhteiset teatteri-
päivälliset. Kaikki uudet ide-
at toiminnan monipuolistami-
seksi ovat tervetulleita. Eräillä 
paikkakunnilla, kuten esimer-
kiksi Pudasjärvellä, on vilkas-
ta paikallista toimintaa sään-
nöllisin kokoontumisineen. 
Kiimingin Yrittäjissäkin on 
useita seniorijäseniä. 

Vaikka länsimaisissa kult-
tuureissa senioriteetin arvos-
tus ei ole samalla tasolla kuin 
esimerkiksi Aasiassa, niin yrit-
täjäjärjestössä meillä toimii 
hyvin nuorten ja senioriyrittä-
jien yhteistyö. Nuorten yrittä-
jien edustaja on ollut kokouk-
sissamme lähes säännöllisesti 
ja seniorit ovat puolestaan vie-
railleet heidän tapahtumis-
sa. Meillä nousu- ja laskukau-
det kokeneilla senioriyrittäjillä 
on runsaasti kokemuksia, joi-

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien vuosikokoukseen osallistumassa 
PPY:n senioriverkoston johtoryhmän puheenjohtajana pitkään 
toiminut Tauno Bräysy Tyrnävältä ja uutena puheenjohtajana 
aloittanut Esko Kurvinen Oulusta. 

ta voi jakaa, niin yrittämisessä 
kuin järjestötoiminnassakin. 
Yrittäminen tapahtuu aina 
ajassa ja on hyvin yksilöllis-
tä eikä yhtä toimintamallia 
ole, mutta oppia aina voi ot-
taa vaikka toisten virheistä. 
Tämänkin vuoksi on hyvä, jos 
aktiiviyrittäjät ja seniorit pyö-
risivät samoissa ympyröissä 
järjestön siipien suojassa. Siksi 
seniorit osallistuvat yrittäjien 
tilaisuuksiin sekä yrittäjyyttä 
koskeviin keskusteluihin ja sa-

Syksyllä Senioriyrittäjillä oli tutustumisretki Oulunsalon Varjakan saaren huikeaan teolliseen his-
toriaan.

malla pysymme itsekin yritys-
toiminnan kehityksessä mu-
kana.

Yrittäjien senioritoimintaa 
voivat osallistua kaikki SY:n 
jäseninä olleet yritystoimin-
nan jo lopettaneet senioriyrit-
täjät, kuin myös kaikki SY:n 
jäsenjärjestöjen varsinaiset jä-
senet. Seniorit maksavat luon-
nollisesti pienempää ”seni-
orijäsenmaksua”, sillä me 
seniorit emme enää tarvitse 
yrityksille suunnattuja SY:n 

palveluja. Myös senioritoi-
mintaa voi osallistua ja sen 
palveluja käyttää kaikilla kol-
mella tasolla: paikallisesti, alu-
eellisesti ja valtakunnallisesti.

Oikein mukavaa 
joulunodotusta!

Esko Kurvinen 
PPY:n senioriverkoston 
johtoryhmän pj

Joulu on myös ilon 
tuottamista lähimmäisellemme
Sinäkin voit olla mukana an-
tamalla lantin tai kaksi LC 
Kiimingin keräykseen. Laa-
tikot ovat kauppojen edessä 
17.12. asti. Kuusissa on lap-
puja joissa on tilinumerom-
me, eli osallistuminen on 
helppoa. Tilinnumeromme 
on FI 56 5741 5320 0971 75 /
LC Kiiminki

Jos haluat olla mukana 
muulla tapaa, eli ostaa jotain 
tavaraa, leluja, vaatteita, pe-
lejä, urheiluvälineitä tai vaik-
ka kosmetiikkaa, koska apua 
tarvitsevissa on myös nuoria 
ja perheissä vanhemmatkin 
ovat iloisia saadessaan jotain 
itselleen. Lahjakortit ovat 
myös iloa tuottavia.

Ilmoittelemme missä 
olemme vastaanottamassa 
paketteja.

Yritykset voivat olla mu-
kana lahjoittamalla asiak-
kaiden joulutervehdyksiin 
varaamansa rahat keräyk-
semme. Kivan diplomin saat 
siitä yrityksesi seinälle.

Kiimingin Joulupuu-ke-
räyksellä tuetaan kiiminki-
läisiä jouluapuja tarvitsevia 
perheitä.

Joulupuu-keräyksemme 
on menossa ja tämä on kuu-
des vuosi. Kentällä meidät 
otetaan hymyillen vastaan, 
kun keräystä suoritamme. 
Ilo on myös huomata, että 
ihmiset tietävät mistä on ky-
symys ja luoksemme tullaan 
raha valmiina pudotettavak-
si lippaaseemme.

Kuulemme myös muka-
via tarinoita siitä, miten ke-
räyksestä saadulla lahjoi-

Tähän iloiseen joukkoon voit törmätä kauppojen edessä, kun ke-
räämme Joulupuu- keräystämme. Sisko Rimpiläinen Paula Häk-
kilä Marja-Leena Hannula Aulis Hannula.

tuksella on ollut merkitystä 
elämään.

Me leijonat olemme maa-
ilma suurin palvelujärjestö ja 
avun antaminen sitä tarvitse-
valle on yksi perustehtäväm-
me. Haluatko sinä olla yksi 
miestä?

Tule jututtamaan meitä 
tai laita viestiä meille, niin 
kerromme lisää toiminnas-
tamme.

Kiitän kaikkia keräystämme 
tukeneita myös LC-Kiimingin 
leijonien puolesta  ja toivotan 

; Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Mauri Pohjanen
LC-Kiiminki

LC Kiimingillä on perinteisesti ollut oma esittelypiste Kiiminkipäivillä, kuten viime kesänäkin. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus on yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Poh-
janmaan liiton kanssa selvittämässä mahdollisuutta pa-
rantaa valtatietä 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä 
nykyiselle paikalleen.

Työn tavoitteena on ollut selvittää, voidaanko valta-
tie 20 parantaa nykyiselle paikalleen rakentamalla tie ne-
likaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja 
Kiimingin välillä. Ratkaisussa tieosuuden liittymät on 
suunniteltu pääosin liikennevalo-ohjattuja liittyminä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden liiken-
teen välityskykyä, sujuvuutta, liikenneturvallisuutta sekä 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Vastaavan tyyppinen 
tieosuus on rakennettu Kainuuntielle (valtatie 22) Maik-
kulan kohdalle.

Valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä on ny-
kyisin ruuhkainen ja liikenneonnettomuuksille altis tie-
osuus. Erityisesti aamuisin ja iltapäivisin valtatien liiken-
teen välityskyky ja sujuvuus heikkenevät huomattavasti. 
Tien keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa Jää-
lin kohdalla vuonna 2018 oli noin 11 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Tieosuudella on tapahtunut viimeisen viiden 
vuoden aikana lähes 80 liikenneonnettomuutta, joista 20 
on johtanut henkilövahinkoihin.

Suunnitelmaluonnos valmistunut
Selvitystyö tehtiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vai-
heessa selvitettiin, löytyykö valtatien varrella riittäväs-
ti tilaa 2+2 kaistaisen tien rakentamiseksi. Nyt toisessa 
vaiheessa laaditaan tieyhteyden kehittämisselvitys, jossa 
suunnitelmaratkaisut ovat tarkentuneet.

Tässä toisessa vaiheessa on selvitetty liikenteen toimi-
vuus ja sujuvuus tieosuudella sekä valo-ohjatuissa liit-
tymissä, melualueiden laajuus ja melusuojaustarpeet, 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien paran-
tamistarpeet sekä pohjaveden suojaustarve suunnittelu-
alueella.

Selvitysten pohjalta suunnitelmaluonnoksiin on suun-
niteltu valtatien liikennejärjestelyt ja tilantarpeet, va-
lo-ohjattujen katuliittymien paikat, yksityistiejärjestelyt, 
melusuojaukset ja jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.

ELY-Keskus tiedotus 

Valtatien 20 
kehittämissuunnitelma 

valmistunut
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Kiiminkipäivät leppoisaa 
kaupantekoa ja yhdessäoloa

Kiiminkipäivät 2019 vie-
tettiin elokuun ensimmäi-
senä viikonloppuna vilk-
kaasti kauppaa tehden ja 
leppoisasti aikaa viettäen. 
Markkinakojuilla kävi kuhi-
na ja esiintymislavalla näh-
tiin ohjelmaa niin lapsille 
kuin aikuisillekin. 

Lauantain avannut kan-
sanlaulukirkko veti penkit 
lähes täyteen kirkkokansaa. 
Musiikista vastasivat Han-
naLeena Otshudiema kos-
kettimet ja Suvi Laitinen viu-
lu.

-Olen 27 vuoden ajan pi-
tänyt kansanlaulukirkkoja, 
joka on muoto pitää juma-
lanpalvelus. Toimitus uskon-
tunnustusta myöten tapah-
tuu laulaen, emmekä veisaa 
virsiä vaan laulamme kan-
sanlauluja, kappalainen Ola-
vi Isokoski kertoi.

Kiimingin Harmonikat 
puolestaan esitti markkina-
väelle kesäistä musiikkia, 
joka sai monen kuuntelijat ja-
lat liikkumaan musiikin tah-
tiin. Kiimingin Harmonikat 
on vuonna 1985 perustettu 
kokoonpano, joka on vuosi-
kymmenten aikana esiinty-
nyt monissa tapahtumissa ja 
konserteissa.

Kansanedustaja Pek-
ka Aittakumpu toi terveiset 
eduskuntatyöstä. Aittakum-
mun mukaan Suomi sai uu-
den hallituksen, jonka oh-
jelma on hyvä ja arvokas. 

Ohjelmassa jokainen ihmi-
nen otetaan mukaan vaikut-
tamaan ja hän tuntee ole-
vansa osa yhteiskuntaa. 
”Osallistava ja osaava Suo-
mi” sopii hänen mukaansa 
hyvin kuvaamaan hallitus-
ohjelman henkeä.

-Suomi on hyvinvointi-
valtio, jota kannattaa ja pi-
tää yhdessä kehittää vielä 
paremmaksi ja oikeudenmu-
kaisemmaksi. Yhteistyö on 
kaiken perusta, myös eri ta-
valla ajattelevien kanssa, Ait-
takumpu totesi.

Eurooppaministeri Tytti 
Tuppurainen vieraili Kiimin-
kipäivillä, jututtaen yleisö 
sekä Sdp:n teltalla, että juh-
la-alueella. Kansanedustaja 
Jenni Pitko puolestaan löytyi 
Vihreiden teltalta.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puheenjohtaja Jus-
si Riikonen korosti omassa 
puheenvuorossaan yrittäjien 
työllistävää vaikutusta ja ha-
lua olla mukana kehittämäs-
sä yhteiskuntaa.

-Yrittäjät kehittävät omaa 
toimintaansa ja tarjoavat työ-
tä, kunhan edellytykset ke-
hittämiselle yhteiskunnan 
taholta taataan. Sote mieti-
tyttää monia ja harras toive 
on sen toteutumisesta muo-
dossa, mikä tapaa yrityksille 
reilun mahdollisuuden olla 
mukana palveluiden tuot-
tajana. Mitä paremmin yri-
tyksillä menee, sitä parem-
min paikkakunnalla menee. 
Käyttäkää siis paikallisia pal-
veluita ja tuotteita, Riikonen 
kehotti paikalla olleita. 

Vuoden yrittäjä-palkin-
non sai tänä vuonna Kiimin-
gin Apteekki ja apteekkari 
Antti Laurikainen. Palkit-

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 
puheenjohtaja Jussi Riikonen 
kantoi huolta yrittäjien jaksa-
misesta muutosten keskellä.

Kiimingin Harmonikat soittivat kesäistä musiikkia.

Kansanlaulukirkko on muoto pitää jumalanpalvelus. Hannaleena Otshudiena koskettimet, Suvi 
Laitinen viulu, sekä kappalainen Olavi Isokoski laulattivat kirkkokansaa.

Matti Patrosen esiintymisen aikana katsomot täyttyivät. Simosauruksen opastuksella liikuttiin ja naurettiin.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen Sdp:n teltalla vuoden 2019 Kiiminkipäivillä.Kiiminkipäivillä tavattiin tuttuja ja nautittiin paikallista lähiruokaa.

semisen suorittivat Kiimin-
gin Yrittäjien puheenjohtaja 
Miika Sutinen, Oulun kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Juha Hänninen, sekä 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien puheenjohtaja Jussi Rii-
konen.

Simosauruksen lastenoh-
jelma, sekä koomikko Mat-

ti Patrosen esiintymisten ai-
kaan lavan edessä olleet 
penkit täyttyivät ja nauru 
raikasi. MTR
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Simosaurus avustajansa kanssa vaativassa voimistelunumerossa.

Kiimingin Yrittäjien arvalla voi voittaa upean kylpytynnyrin.

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen ja vuoden yrittä-
jänä palkittu apteekkari Antti Laurikainen tutustumassa markki-
nakojujen tarjontaan.

Lomailevat kollegat Tytti Tuppurainen ja Jenni Pitko tapasivat 
Vihreiden teltalla.

Kansanedustaja Pekka Aittakumpu toi eduskunnan terveiset ja 
keskusteli markkinayleisön kanssa.

Aidosti yrittäjän arjessa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien vuosikokous oli torstai-
na 31.10. Oulussa. Puheenjoh-
tajana jatkaa toisen vuoden 
kaksivuotisesta kaudestaan 
oululainen Jussi Riikonen. 
Nimitystoimikunnan esityk-
sen mukaisesti hallituksen 
jäsenten erovuoroisten tilal-
le valittiin Jukka Mursu Kuu-
samosta, Lauri Mikkonen 
Kiimingistä, Miika Sutinen 
Kiimingistä, Heidi Hannus 
Oulaisista ja Kirsti Palonie-
mi Oulusta. Tanja Heikkosen 
tilalle yhden vuoden paikal-
le valittiin Leena Tähti Kem-
peleestä. Varajäseniksi Harri 
Heikkilä Pyhäjärveltä ja Auli 
Lukkarila Oulusta. Hallituk-
sessa jatkavat jäseninä Jani 
Huotari Muhokselta, Risto 
Huovinen Oulusta, Eija Hä-
mäläinen Oulusta ja Sebastian 
Stenfors Oulusta.

Vuoden paikallisyhdistyk-
sen puheenjohtajana palkit-
tiin Raahen Yrittäjien puheen-
johtaja Sanna Salo. Vuoden 
2019 Yksinyrittäjäpalkinto 
luovutettiin Heidi Hannuk-
selalle Oulaisista, yritys Piha- 
ja vihersuunnittelu Villa Gar-
den Heidi Hannus. 

Toimintasuunnitelmas-
sa ensi vuodelle teemana 
on ”Aidosti yrittäjän arjes-
sa”. Tämä tarkoittaa sitä, että 
aluejärjestössä tunnetaan yri-
tysten tarpeet, osataan nostaa 
oikeita asioita esille ja raken-
netaan yrittäjien palveluista 
konkreettisia ja yrityksiä tu-
kevia. Jäsenyys yrittäjäjärjes-
tössä koetaan hyödylliseksi. 
Arvoina ovat rohkeus vaikut-

Syyskokouksessa läsnä olleet PPY:n hallituksen jäsenet Jussi Riikonen, Auli Lukkarila, Miika Suti-
nen, Leena Tähti, Jukka Mursu, Risto Huovinen, Heidi Hannus ja Eija Hämäläinen.

Kiimingistä olivat kokousedustajina muun muassa Miika Sutinen 
ja vuoden 2020 puheenjohtajana aloittava Sirpa Eskola. Oikealla 
Eija Hämäläinen Oulusta. 

taa, halu auttaa ja yhdessä te-
keminen. Toiminta-ajatuksen 
”läsnä yrittäjän arjessa”, en-
nakoi yritysten toimintaym-
päristön muutokset ja haluaa 
aktiivisesti parantaa yrittämi-
sen olosuhteita.

Painopisteinä vaikuttami-
sessa ovat: Työvoiman saata-
vuuden parantaminen, Sote-
uudistus, kuntayhteistyö, 
oman elämänsä sankarit -vai-
kuttajaverkosto, Investointi-
en ja logistiikan kehittäminen, 
alueellinen koulutus tukee 
elinkeinoelämää ja hyvät pal-
velut jäsenille. Jäsenmäärä 
pyritään pitämään yli 4000 jä-
senyritystä. 

Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjillä todettiin olevan hyvät 
toimintaedellytykset tukea 

yrittäjien kasvua ja edistää 
yrittäjyyden toimintaympä-
ristöä. Asiantuntevan henki-
lökunnan ja aktiivisen luot-
tamushenkilöverkoston 
lisäksi aluejärjestössä panos-

tetaan toiminnan digitaali-
seen kehittämiseen ja tältä 
osin uskotaan, jäsenkokemus 
ja jäsenpysyvyys paranevat 
selkeästi. HT

Maakunnallinen Yrittäjäjuhla 
Kempeleen Zemppi Areenalla
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en Maakunnallinen yrittäjä-
juhla yrittäjän päivän viikol-
la 7.9. kokosi noin 300 henkeä 
uudelle Kempeleen Zemppi-
areenalle. Kempeleen ja Hau-
kiputaan Yrittäjät viettivät sa-
malla 50-vuotisjuhliaan. 

Juhlavieraita viihdytti lau-
laja Samuel Edelmann ja Lau-
luyhtye Suora Lähetys, jon-
ka tummanpuhuva rytmikäs 
soundi sai Samulin musiikin 
ja kappaleet mahtavaan len-
toon. Muusikon uransa ohel-
la yli viidessäkymmenessä 
elokuvassa ja tv-elokuvassa 
näytellyt Edelmann on teh-
nyt Orkestra Suora Lähetyk-
sen kanssa yhteistyötä jo use-
amman vuoden ajan.

Juhlassa esiintyi myös 

Kiimingin Yrittäjistä oli juhlassa hyvä edustus.

Maakunnallista yrittäjää Tiina Erikssonia onnittelemassa Miika 
Sutinen ja Lauri Mikkonen, jotka kumpikin ovat myös PPY:n hal-
lituksen jäseniä. 

Illan pääesiintyjä oli laulaja Samuel Edelmann ja Orkestra Suo-
ra Lähetys. 

Stand-up koomikko Tommi 
Mujunen sekä bilebändinä 
Joku paikallinen bändi. Maa-
kunnallinen yrittäjäpalkin-
to luovutettiin haapavetiselle 

Tiina Erissonille, yritys Neva-
lanmäen Perhekodit Oy. Kii-

mingin yrittäjistäkin oli väkeä 
juhlassa mukana. HT
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Sirpa Eskola 
Kiimingin yrittäjien puheenjohtajaksi 

Kiimingin yrittäjien syys-
kokous pidettiin lauantaina 
30.11. Lounasravintola Siru-
kan tiloissa Oulussa. Uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 
Sirpa Eskola, joka toimi ku-
luneen vuoden ajan varapu-
heenjohtajana ja tiedottajana.
Pitkäaikainen puheenjohtaja 

Vastikään Kiimingin Yrittäjiin liittynyt Kirsi Pulli 
oli yksi hallitukseen täysin uutena valituista jä-
senistä. Vierellä hänen miehensä, Radalla TV-
sarjasta tuttu Reijo Pulli.

Miika Sutinen luovuttaa hyvillä mielin puheen-
johtajan paikkansa Sirpa
Eskolalle, jatkaen itse seuraavan kauden halli-
tuksen rivijäsenenä.

Syyskokouspaikkana toimi Lounasravintola Si-
rukan tilat Oulun keskustan tuntumassa. Kiimin-
kiläinen yrittäjäpariskunta Kari ja Sirpa Runt-
ti olivat loihtineet illalle suussa sulavan aterian.

Kun virallinen syyskokousosuus oli hoidettu, 
päästiin odotetun pikkujouluillallisen pariin. Lau-
taset täyttyivät jouluisista herkuista.

Kuvassa osa uudesta, vuoden 2020 hallituksesta. Sirpa Runtti, Miika Sutinen, Elina Kokkoniemi, 
Niina Valkola, Jouko Järvenpää, Sirpa Eskola, Kirsi Pulli ja Jukka-Pekka Pihlaja. Kuvasta puuttu-
vat Riina Järvinen, Paula Paroll ja Marke Rautiala.

Kyllä on hyvää, totesivat mm. Kari ja Helena Kämäräinen Kirsi ja Reijo Pullin kanssa. Taaempa-
na hallitukseen uutena valittu Elina kokkoniemi miehensä Tommi Kokkonimen kanssa vaihtamas-
sa ajatuksia hallituksen jättävän Vesa Ojalan sekä hänen vaimonsa Marja Hillervo-Ojalan kanssa.

Miika Sutinen halusi luopua 
tehtävästä. Hallitukseen va-
littiin uusina jäseninä Marke 
Rautiala, Kirsi Pulli ja Elina 
Kokkoniemi. Hallituksessa 
jatkavat Niina Valkola, Riina 
Järvinen, Paula Paroll, Juk-
ka-Pekka Pihlaja, Teuvo Jär-
venpää ja Sirpa Runtti sekä 

puheenjohtajuudesta halli-
tuksen rivijäseneksi siirtyvä 
Miika Sutinen. 

Myös toimintasuunnitel-
ma vuodelle 2020 hyväksyt-
tiin myötäillen aikaisempia 
toimintavuosia. 

Kokouksen jälkeen siir-
ryttiin viettämään perinteistä 

yrittäjien pikkujoulua hyvän ruokailun sekä 
vapaamuotoisen ohjelman merkeissä. 

Heimo Turunen, 
kuvat Mari Siltakoski

Kiimingistä löytyy monipuolisia mahdollisuuksia joululahjoihin
Niin se on taas vuosi lopuil-
laan ja joulu lähestyy. Kii-
mingin Yrittäjilläkin on ol-
lut toiminnan täyteinen 
vuosi ja monenlaista on teh-
ty yhdessä ja erikseen. Suu-
rimpana ponnistuksena tie-
tysti Kiiminkipäivät, jota 
on ansiokkaasti tehty yh-
dessä useiden sidostaho-
jen kanssa. Kolea sää vähän 
verotti kävijämäärää, mut-
ta hyvin oli ihmiset silti liik-
keellä. Tämä osoittaa, että 
tapahtuma on tärkeä alu-
een asukkaille ja kyllähän 
siellä käydään kauempaa-
kin.  Myös erilaiset liikunta-
vuorot ovat olleet suosittuja. 
Kesällä pelattiin jalkapalloa 
ja nyt talven tultua olem-
me siirtyneet sisälle kunto-
salin ja sählyn pariin. Hyvä 

Miika Sutinen käyttämässä pu-
heenvuoroa PPY:n syyskoko-
uksessa.

fyysinen kunto auttaa jaksa-
maan työssä ja muutenkin 
parantaa elämänlaatua.  Sii-
nä sivussa on myös hoidet-
tu yrittäjien edunvalvontaa 
monien sidostahojen suun-
taan. Yritystoiminnan edel-
lytysten parantaminen on-
kin tärkein tehtävämme ja 
sitä jatkamme tulevinakin 
vuosina. 

Kevään eduskuntavaa-
lien jälkeen muodostetun 
hallituksen toimet eivät 
ole vakuuttaneet. Suhdan-
neodotukset ja työllisyys 
ovatkin kääntyneet las-
kuun. Hallituksen asettama 
75 prosentin työllisyysas-
te näyttääkin karkaavan ta-
voittamattomiin ja Suomen 
talous on suuressa vaarassa 
joutua syöksykierteeseen. 

Tästä kehityksestä ollaan jo 
EU:ssakin huolissaan. Yrit-
täjyyden edellytyksiä ollaan 
huonontamassa ja tuntuu 
ettei yritysten merkitystä 
Suomelle valtakunnan ta-
solla ymmärretä ollenkaan. 
Edunvalvontaan on siis pa-
nostettava entistä enem-
män, jotta saadaan Suomi 
nousuun. Tähän kyllä tar-
vitaan todellista talvisodan 
henkeä. Paikallisella tasolla 
sitä tuntuu löytyvän ja yh-
teistyö sujuukin mallikkaas-
ti. Oulun alueelta onkin jo 
kuulunut odotuksia parem-
pia uutisia talouden osalta. 
Toivottavasti niitä saadaan 
jatkossa myös valtakunnan 
tasolta.

Juuri pidetyssä syysko-
kouksessa valittiin Kiimin-

gin yrittäjille uusi hallitus ja 
uusi puheenjohtaja. Muka-
vasti saatiin taas uutta ver-
ta hallitukseen. Tämä on-
kin viimeinen kirjoitukseni 
puheenjohtajan palstalle. 
Kuluneet viisi vuotta Kii-
mingin Yrittäjien puheen-
johtajana ovat olleet todella 
antoisia. Paljon olen oppi-
nut ja saanut tänä aikana. 
Kiitos kaikille näistä vuo-
sista! Uutena puheenjohta-
jana aloittaa vuoden vaih-
teessa Go Arcticin yrittäjä 
Sirpa Eskola. Onnea Sirpal-
le ja uudelle hallitukselle 
valinnan johdosta. Itsekään 
en jää tietenkään kokonaan 
pois toiminnasta, vaan jat-
kan hallituksessa.

Jouluhan se tosiaan lä-
hestyy ja joululahjojen han-

kinnassa kannattaa suosia 
lähialueilla tuotettuja ta-
varoita ja palveluita. Näin 
saadaan pidettyä palvelut 
ja työpaikat omalla seudul-
la. Kiimingistäkin löytyy to-
della hyviä ja monipuolisia 
mahdollisuuksia lahjojen 
hankintaan. Rohkeasti vain 
käyttämään omien yrittäjien 
palveluita! 

Oikein mukavaa 
loppuvuotta sekä Onnea ja 

Menestystä tulevalle 
vuodelle! 

Miika Sutinen 
Puheenjohtaja 
Kiimingin Yrittäjät 
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana 
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yritys-
palvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina 
liikeidean sparraamisesta lähtien.

AUTAMME  
YRITYSTÄSI KASVAMAAN

LIIKETOIMINTAMALLI
Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi 
tärkeimmät osa-alueet, kuten ansainta-
logiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavat, 
kustannus rakenteen ja rahoitustarpeet. 
Liiketoiminta malli auttaa sinua hahmot-
tamaan mahdolliset ongelmakohdat ja 
kertomaan suunnitelmistasi uskottavasti.

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

YRITYSRAHOITUS
Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistä-
miseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät 
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme 
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa 
sekä niin julkisen kuin yksityisenkin yritys-
rahoituksen hakemisessa.

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

Tutustu myös  
sähköisiin palveluihimme

Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.

oulu.combusinessoulu.com |  CHAT

VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yritys-
kentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat 
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistä-
mismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme 
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

OMISTAJANVAIHDOKSET
Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupol-
venvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytös-
sämme on laaja verkosto alan asiantuntijoita, 
joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdok-
set sujuvasti.

TYÖNANTAJAPALVELUT
Tarjoamme työllistämisen neuvontapalveluja 
ja helpotamme rekrytointia esittelemällä sopi-
via ehdokkaita työllisyyspalvelujen työnhakija- 
asiakkaista. Selvitämme mahdollisuudet 
rekrytoinnin taloudellisiin tukiin ja autamme 
niiden hakemisessa, kun palkkaat työllisyys-
palvelujen työnhakija-asiakkaan.

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET
Toteutamme yhteistyökumppaneidemme 
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaa-
miseen liittyviä koulutus- ja valmennusoh-
jelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja 
markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja 
sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvin-
vointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntija-
palveluita eri osa-alueilla.

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

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

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

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

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE
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Oma paikallinen
Nuohouspalvelu Mikko vuorma

040 715 9427
mikko.vuorma@luukku.com

KIMMOKEHYVINVOINTI
Haaveiletko kuntosaliharjoittelun aloittamisesta?

 Mietitkö miten osaat tehdä liikkeet? Suosittelemme:
Henkilökohtainen kuntosaliohjelma + ohjaustunti (60-

75 min) sekä 10 krt tai 1 kk kuntosalikortti  64 € 

www.kiimu.fi

Haapa lautanen 250mm 50€
Revontulilyhty 60€

T E H T A A N M Y Y M Ä L Ä
Nikama lounge avoinna ark 10-17

Kiimingin Yrityspuisto
Välirinne 10 

RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.fi

RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.fi

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

HAKOMÄENKAARI 14, KIIMINKI  - 040 5866 661 - WWW.ADELE.FI
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Joulun toivotuimmat
 lahjat Adelesta 

Lahjakortit monipuolisiin kauneudenhoitopalveluihin, 
rentoutushierontoihin, energiahoitoihin.

UUTTA: suomalaiset luonnonkosmetiikkasarjat 
Unna Nordic & Ekopharma.


