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TARJOUKSET VOIMASSA 
KE 6.12. asti

Tavallista parempi ruokakauppa
Terveystie 6 Kiiminki, Old Town.

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

MUREAT nAUdAn 
pippuripihvit
ulKofilEEstä PAUlIg 

juhlamoKKa 
Kahvit
500 g (6,33/Kg) 
myös tumma2490

Kg

Palveleva
atEria tarjoaa!  

1 erä / asiakas. 950

A T E R I A

3
pkt

Plussa-kortilla Ilman korttia  
11,85 / 3 pkt

Herkkutorilta:

JOULUvIERAS-LEvYT NYT 
TARJOUSHINNALLA!

Tutustu ja tilaa!
www.jelmusiikki.fi 040 1341 019

Hyvää joulun 
aikaa!
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Aamukahveilla yrittäjät toistensa tutuiksi
Kiimingin Yrittäjien aamu-
kahvit oli jälleen tarjolla 
syyskuun lopussa Kiimingin 
Grillillä, jossa yrittäjä Min-
na Hurun johdolla oli katettu 
yhdistyksen tarjoama runsas 
aamupala. Osallistujia oli-
si voinut olla kuitenkin run-
saamminkin. Aamukahvien 
ajatuksenahan on ollut mm. 
tutustuminen muihin alueen 
yrittäjiin. MS

Etualalla aamupalaa nautti-
massa Jouni Nissi ja Minna 

Huru, taaempana Rauno Sal-
mela ja Aimo Matero.

Miika Sutinen
puheenjohtaja
Puh. 0400 762 468
miika.sutinen@pp.inet.fi

Minna Huru
varapuheenjohtaja
Puh. 045 670 5931
minna.huru@pp.inet.fi

Mari Siltakoski
sihteeri
Puh. 050 581 0276
mari.siltakoski@imagoplus.fi

Sirpa Runtti
rahastonhoitaja
puh. 0400 776 560
sirpa.runtti@siruka.fi

Riina Järvinen
Puh. 044 235 0339
riina@kotiserafiina.fi

KIIMINgIN YRITTäJäT RY:N
HaLLITuS 2017

Tommi Kokkoniemi

Lauri Mikkonen
Puh. 040 511 7366
lauri.mikkonen@loistavin.fi 

Jouni Nissi
Puh. 040 355 6449
jouni.nissi@jnelectric.fi

Vesa Ojala
Puh. 050 374 6956
vesa.i.ojala@gmail.com

Paula Paroll
Puh. 040 511 6055
paula@parolla.fi

Jouluostokset Kiimingistä
Talvi on tullut Kiiminkiin-
kin ja pikkujoulusesonki on 
kiivaimmillaan. Eipä siihen 
jouluunkaan ole kovin pitkä 
aika enää. Nyt onkin taas oi-
vallinen mahdollisuus ostaa 
paikallisilta yrittäjiltä tuot-
teitta ja palveluita pukin-
konttiin. Kiimingistä löytyy 
vaikka mitä lahjaksi sopi-
vaa. Näin saadaan myös pal-
velut pysymään ja pidettyä 
kaupunginosa elinvoimaise-
na ja viihtyisänä asua. Jou-
luna ihmisillä on tapana ko-
koontua yhteen vaihtamaan 
lahjat ja kuulumiset, hyvää 
ruokaa unohtamatta. Kuka-
pa nyt yksin haluaisi olla, kun 
laumaeläimiä olemme. Yrittä-

jäyhdistysten jäsenillä onkin 
joulu ainainen, kun jatkuvas-
ti on mahdollisuuksia viettää 
aikaa yhdessä, vaikkapa ver-
kostoituen. 

Suomen yrityksistähän on 
mikroyrityksiä n. 94 prosent-
tia ja yksinyrittäjiä noin 70 
prosenttia. Varsinkin pienil-
le yrityksille verkostojen luo-
minen on tänä päivänä elin-
tärkeää oman liiketoiminnan 
kehittämiseksi. Luontevim-
min se onnistuu lukuisissa 
erilaisissa Suomen Yrittäjien 
järjestämissä tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa. Samalla tulee 
päivitettyä omaakin osaamis-
ta, kuulemalla lukuisia asian-
tuntijaluentoja yms. Ehkäpä 

kuitenkin parasta antia näissä 
yrittäjien tapaamisissa on kui-
tenkin se vertaistuki, jota vain 
yrittäjä voi toiselle yrittäjälle 
antaa. Varsinkaan yksinyrit-
täjillä ei ole työkaveria jolta 
kysyä, jos on jotain mitä ei itse 
tiedä. Yrittäjien verkostosta 
löytyy aina joku kohtalotove-
ri, jolta sitten neuvoa kysyä. 

Muutenkaan yksinyrittä-
jän ei kannata jättäytyä yksi-
näiseksi, se ei ole tätä päivää. 
Ennenhän sitä koitettiin ihan 
kaikki yksin tehdä, mutta ny-
kyisin on tapana ostaa palve-
lut alan ammattilaiselta, mikä 
onkin kustannustehokasta ja 
järkevää. Jää aikaa sitten teh-
dä niitä oman erikoisalan töi-

tä, josta se leipäkin tulee. 
Yrittäjäyhdistyksen jäse-

nyys kannattaa muutenkin 
aina. Kumppaneidemme tar-
joamat rahanarvoiset jäsen-
edut ovat huomattavat. Käy-
tetyin jäseneduista taitaa olla 
maksuton lakineuvonta, mikä 
onkin nykyisin valitettavan 
usein tarpeeseen. Onhan se 
muutoinkin tuntea kuuluvan-
sa johonkin joukkoon. Nyt 
vaan rohkeasti mukaan!  

Mukavaa Joulunaikaa  
kaikille!

Miika Sutinen
Kiimingin Yrittäjien  
puheenjohtaja 

Kiimingin Yrittäjien syyskokous on lauantaina 
9.12. Kelokellarissa. Siellä käsitellään henkilöva-
lintojen lisäksi muun muassa seuraavan vuoden 
2018 toimintasuunnitelma. 

Kiimingin yrittäjät ry:n toiminnan tavoittee-
na on aktiivisella yhteistyöllä Oulun kaupungin ja 
muiden sidosryhmien kanssa ylläpitää ja edistää 
yritystoiminnan edellytyksiä. 

Yhdistyksen jäsenistön keskinäistä kanssakäy-
mistä sekä yhteistyötä kannustetaan lisäämällä 
yhdistyksen tilaisuuksien määrää sekä kehittämäl-
lä niiden sisältöä. Tavoitteena on myös jäsenmää-
rän lisääminen. 

Paikallinen  
edunvalvonta 
Tavoitteena on pystyä vaikuttamaan yritysten toi-
mintaedellytysten kannalta keskeisiin päätöksiin 
jo valmisteluvaiheessa. 

Yhdistyksen hallitus valvoo, että jäsenistöltä 
kaupungin suuntaan tehtävät aloitteet ja esityk-

set tulevat asianmukaisesti käsitellyksi päätök-
senteossa. Yhdessä Oulun muiden paikallisyhdis-
tysten kanssa pyritään vaikuttamaan paikalliseen 
päätöksentekoon. 

Kokoukset 
Yhdistys järjestää sääntömääräiset syys- ja kevät-
kokoukset. Yhdistyksen puheenjohtaja osallistuu 
Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtajien neuvotte-
lupäiville sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
jäsenyhdistysten puheenjohtajille järjestettyihin 
tilaisuuksiin. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
sääntömääräisiin Kevät- ja syyskokouksiin halli-
tus nimeää edustajat. Valtakunnallisiin kokouksiin 
voivat osallistua kaikki jäsenet. Hallitus pitää ko-
kouksia tarvittaessa. 

Koulutus 
Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia jäsenistön 
tarpeisiin. Hallitus nimeää koulutuksen järjestämi-
sestä vastaavat henkilöt.

Tiedotus- ja ilmoitustoiminta 
Yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista ilmoi-
tetaan sähköisellä jäsenkirjeellä. Myös muilta osin 
tiedottaminen hoidetaan sähköpostin välityksel-
lä sekä facebook-ryhmän kautta. Jäsentiedotteita 
lähetetään tarvittaessa. Yhdistyksen hallituksen ja 
toimikuntien kokoonpanot sekä yhteystiedot saa-
tetaan jäsenistölle tiedoksi. Kiiminki–lehti ilmes-
tyy kolme kertaa vuodessa. Lehti on tehokas vä-
line tuoda esille ajankohtaisia asioita. 

Harrastus- ja virkistystoiminta 
Harrastus- ja virkistystoimintaa kehitetään jäsen-
ten toivomalla tavalla mm. perheille/puolisoille 
järjestettävillä harrastuksilla, tapahtumilla ja mat-
koilla. Yhdistys tukee varojen sallimissa puitteis-
sa hyvinvointi- ja hupitoimikunnan järjestämiä ta-
pahtumia. 

Onnittelut ja muistamiset 
Yhdistys muistaa merkkipäiviä viettäviä jäseniään 

sekä sidosryhmien henkilöitä tervehdyksin. 

Yrittäjäpalkinto 
Kiimingin Yrittäjät palkitsee vuosittain Vuoden Kii-
minkiläisen yrityksen. 

Oppilaitosyhteistyö 
Kehitetään yrittäjyyttä edistävää yhteistyötä oppi-
laitosten kanssa. Yhdistys myöntää stipendin kah-
delle (tytölle ja pojalle) Kiimingin yläasteen ja Lai-
vakankaan yläasteen yhdeksännen luokan sekä 
lukion oppilaalle koulujen päättyessä keväällä. 
Myöntämisen perusteena on oppilaan oma-aloit-
teisuus ja yritteliäisyys. 

Varainhankinta 
Yhdistyksen varainhankinnan rungon muodosta-
vat Kiiminki-lehti, Kiiminkipäivien myyntitulo sekä 
arpajaiset ja jäsenmaksupalautukset.

Toimintasuunnitelma 2018 Kiimingin Yrittäjät ry
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Kauppias Petri Kumpulainen vietti 
viisikymppisiä työn merkeissä

Kauppias Petri Kumpulainen palkittiin Kiimingin Vuoden Yrittä-
jänä 2017 Kiiminkipäivillä elokuussa. Perusteluissa mainittiin 
muun muassa: Kumpulainen on ollut mukana pitkään tukemassa 
paikallisien yhdistyksien toimintaa erilaisten yhteistyökuvioiden 
avulla ja siten tukenut myös kiiminkiläistä yhteishenkeä. Lisäksi 
yritys K-supermarket Ateria on olennainen osa kiiminkiläisille tär-
keää palveluntarjontaa.

Kiimingin K-Supermarket 
Aterian kauppias Petri Kum-
pulainen täytti hiljattain pyö-
reät 50 vuotta. Viisikymppis-
juhlallisuudet kuluivat työn 
merkeissä.

– Alun perin oli tarkoitus 
lähteä reissuun, mutta vai-
moni oli silloin kuumeessa 
ja reissu siirtyi tammikuulle, 
Kumpulainen kertoo.

Hän on ollut kaupan alal-
la 35 vuotta. Ensin hän oli 
ruokakauppojen osaston-
hoitajana ja sen jälkeen pari-
kymmentä vuotta itsenäise-
nä kauppiaana. Kiimingissä 
hän on ollut kauppiaana 18 
vuotta.

– Olen alun perin ou-
lulainen. Tulin Kiiminkiin 
vuonna 2000 pitämään Ate-
ria-kauppaa, Kumpulainen 
sanoo. Kiiminki on hänen 
mielestään mukava paikka 
yrittää.

– Asiakkaat ovat muka-
via ja täällä on kotoisaa. Kii-
mingin liittyminen Ouluun 
ei ole näkynyt Kiimingin yri-
tyskentässä juuri mitenkään, 
Kumpulainen tiivistää.

Kiimingin Yrittäjäyhdis-
tys palkitsi Kumpulaisen tä-
män vuoden yrittäjänä.

Lisäksi K-Supermarket 
Ateria on tänä vuonna saa-

nut yrityksenä Suomen su-
permarkettien Mestarikou-
luttaja-palkinnon sekä Oulun 
seudun ammattiopiston Vuo-
den työnantaja-kouluttaja 
-palkinnon.

– Liikeideamme on olla 
Kiimingin paras palveleva 
ruokakauppa. Jotta sellaisena 
pysymme, vaatii se jatkuvaa 
koulutusta ja ajan hermol-
la pysymistä, Kumpulainen 

Konetie 20, 90620 Oulu, www.mobimatic.fi

kertoo.
Perheeseen kuuluu vaimo 

ja täysi-ikäinen poika sekä 
koira ja kaksi kissaa. Koti si-
jaitsee Rannanperällä. Hänen 
harrastuksiinsa kuuluvat ke-
sällä golf ja talvella höntsä-
jääkiekko.

– Se on herrasmiesjääkiek-
koa. Siinä ei lämitä eikä tak-
lailla, ettei kukaan loukkaan-
nu, Kumpulainen selittää.

Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt tänä vuonna yhdeksän uutta 
jäsentä. Yhdistys toivottaa heidät kaikki tervetulleeksi toimintaan. 

Kiimingin Yrittäjissä on marraskuussa 2017 143 jäsentä.

Uusia jäseniä yrittäjiin

Kiiminkiläisen AM Tilaus-
matkan yrittäjä Aimo Mate-
ro vietti keskiviikkona 29.11. 
70-vuotismerkkipäiväänsä 
Riikassa perheensä parissa. 
Aimo juhlii myöhemmin juh-
lapäiväänsä sukunsa ja ystä-
viensä kesken. 

Materolla on AM Tilaus-
matka -linja-autoyritys, jon-
ka hän on perustanut vuon-
na 2011. Yrittäjä on valmis 
palvelemaan kaiken ikäisiä 
tilausmatkalaisia, joten asia-
kaskuntaan kuuluvat niin 
urheilijajuniorit, koululais-
ryhmät, eläkeläiset ja monet 
muut ryhmät. Myös Kiimin-
gin Yrittäjien linja-autoretkil-
le auto on tilattu usein oman 
yhdistyksen jäsenyrittäjältä.

Linja-autoilijan työ on hä-
nelle hyvin mieluista ja se tuo 
eläkepäiviin sopivaa vaihte-
lua. Tilauskyytien välillä hän 
huolehtii autoistaan ja pitää 
ajanmukaiset kaksi turisti-
autoaan siisteinä ja hyvässä 
kunnossa.

- Tilausmatkat suuntautu-
vat pääasiassa Suomen alu-

Aimo Matero 70 v: 

Autojen parissa työtä 
nuoresta pojasta lähtien

eelle. Joitakin kertoja ollaan 
käyty Ruotsinkin puolella. 
Matkustajat ovat yleensä hy-
vin siistiä ja fiksua porukkaa, 
Matero kertoi tilauskyytien 
asiakkaista ja tilausmatkojen 
suunnasta.   

Aimo Materolla on ollut 
nuoresta pojasta saakka kova 
kiinnostus ja innostus käsillä 
tekemiseen ja korjaamiseen. 
Ensimmäiset autonsa hän teki 
puupalikoista ja puurattaista. 
Pitkän työuransa autojenkor-
jaajana hän aloitti jo ennen 
armeijaikäänsä 16-vuotiaa-
na. Sitä ennen hän oli käynyt 
kahdeksan kuukauden au-
tonasentajakurssin.

Armeijan jälkeen hänel-
lä ei ole ollut työttömyyttä, 
vaan aina on löytynyt töitä 
Oulun lähialueelta tai Oulun 
kaupungista. Ensimmäinen 
työpaikka oli Autosähkö-
korjaamo SJ Nisula Oulussa. 
Kuorma-autoja hän huolsi ja 
korjaili Kuljetusliike R. Pyn-
nösellä kahteen eri otteeseen, 
Kuljetusliike Pakasen korjaa-
mossakin hän palveli joita-

kin vuosia ja Autoliike Erwo 
Oy:n palveluksessa. 

- Viimeisen työrupeaman 
olin Oulun Scanialla 25 vuot-
ta autojen korjausten parissa 
vuodesta 1986. Ensin 13 vuot-
ta asentajana ja viimeiset 11 
vuotta vuoden 2010 loppu-
puolelle työnjohtajana, jolloin 
siirryin eläkkeelle, hän mai-
nitsi pitkästä työurastaan.

Aimo on tehnyt paljon va-
paaehtoistyötä urheilun pa-
rissa. Hän on ollut jääkie-
konpelaajien huoltajana 
lähemmäs 30 vuotta ja auton-
kuljettajana vuodesta 1990, 
kun oma poika alkoi harras-
taa kiekkoilua - ensin Eka-
Kiekossa ja myöhemmin 
myös Kiekko-Oulun edustus-
joukkueessakin. Vapaehtoise-
na linja-autonkuljettajana hän 
ehti työskennellä oman työn-
sä ohessa lähes 20 vuotta.

Aimo Matero on kotoisin 
Muhokselta, jossa paini kuu-
lui Aimon harrastuksiin Mu-
hoksen Voitossa. Nykyisin 
hän asuu Kiimingin Kontios-
sa. RR 

Linja-autoilijan työ on Aimo 
Materolle mieluista ja työ tuo 
eläkepäiviin sopivaa vaihtelua.

Aimo Matero suorittaa linja-autojen tilausajoja kahdella linja-au-
tolla.

Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

ADELESTA JOULUN TOIVOTUIMMAT 
LAHJAKORTIT IHANIIN HEMMOTTELUIHIN

Tuohimaantie 12, Kiiminki | 040 586 6661 | www.adele.fi

Huomioithan että hoitolan osoite on muuttunut!

Hierontapalvelu Kevyt Olo, yrittäjänä Outi Juu-
tinen, Peltoperäntie 17 Kiiminki, yritys perustettu 
helmikuussa 2017. 
Jastro Oy, yrittäjänä ulla Ström, on Jäälissä toimi-
va, vuonna 2016 perustettu yritys, jonka toimiala-
na on tekniikan tutkimus ja kehittäminen. 
Kiimingin Apteekki, antti Laurikainen aloitti ap-
teekkarina Kiimingin aBC-kiinteistössä toukokuus-
sa. Sivuapteekki sijaitsee Jäälissä. Sitä ennen hän 
oli apteekkarina Ylitorniolla. 
Kiimingin Autofiksaamo, yrittäjä Lasse Kärki, 
Honkimaalla Honkipolku 6. Yritys on perustettu 
toukokuussa 2017. Henkilö- ja pakettiautot pes-
tään sisältä ja ulkoa. Työssä käytetään ammatti-
käyttöön tarkoitettuja aineita, työvälineitä ja työs-
kentelytapoja. auto haetaan tarvittaessa asiakkaan 
kotipihasta
Halpa-Halli Kiiminki Isoahontie 1-3, myymälä-

päällikkö antti Heinänen. Myymälästä löytyvät päi-
vittäistavarat, käyttötavarat, HH-Cafe ja HH-Sport. 
Laaja valikoima tuotteita kaikkeen tarpeeseen. Kii-
mingin Halpa-Halli kuuluu myymäläketjuun, jossa 
on 38 myymälää Suomessa. Yrityksen perustaja on 
esko Ylinen, omistajina nykyisin Ylisen perhe. Pää-
konttori sijaitsee Kokkolassa.
KTC Kierrätyspalvelu Oy, yrittäjänä Ville Mäki-
Tammela Välirinne 8 Jääli, kerää ja kierrättää van-
hoja lyijyakkuakkuja, toimialueena koko Suomi. 
KTC Kierrätyspalvelut on kuljetusyritys Mäki-Tam-
mela Oy:n tytäryhtiö.
Tmi Rami Suorsa Tapsitie 5 Oulu, Tulikivituottei-
den myynti ja edustus. 
Vaskisoft, yrittäjänä pitkän uran Nokialla palvellut 
Tarmo elfving Kaarnapurrentie 1 Jääli. Suunnitte-
lutoimistoalan yritys aloittanut toimintansa vuon-
na 2012. 
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www.luovatpaivakodit.com

ESIOPETUSTA, PÄIVÄHOITOA JA 
VIRIKEPAIKKOJA

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Myös 
lahja-
kortit

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Vauvahieronta
Hemmotteluhoidot 

§LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA

VARATUOMARI
Puh. 0400 585 286

MAKSUTON NEUVONTA!
●  Rikos- ja riita-asiat
●  Oikeudenkäynnit
●  Avioerot, lasten huolto, 
 tapaaminen ja elatus

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 Oulu

Kodinhoitopalvelua yrittäjänä
Vuodesta 2000 Kiimingis-
sä asunut Satu Tossavainen 
päätti kymmenen vuotta sit-
ten perustaa Kotipiika Satu 
yrityksen, joka on palvellut 
siitä lähtien paikkakunnalla 
kodinhoitopalveluja tarvitse-
via asiakkaita. Yritys on myös 
Kiimingin Yrittäjien jäsen. 

Ennen yrityksen perusta-
mista Satu työskenteli vete-
raanien avustajana. Siitä läh-
ti ajatus saman alan yrityksen 
perustamiseen. 

Perustin kodinhoitoapua 
antavan toiminimen, koska 
ajattelin, että minun ikäistäni 
naista ei mikään yritys palk-
kaa työhön. Olin tavallaan 
pakkopaidassa, Satu Tossa-
vainen kertoi 10 vuoden ta-
kaisista työllistämisajatuksis-
taan. 

Nykyisin asiakkaissa on 
sekä varttuneempia henkilöi-
tä että apua tarvitsevia lapsi-
perheitä. Myös lemmikkieläi-
met saavat häneltä hoivaa ja 
huolenpitoa, vaikkapa eläin-
ten omistajien lomien aikana. 
Yritysasiakkaat ostavat muun 
muassa siivouspalvelua. 

- Kymmenen vuoden aika-
na minulle on tavallaan muo-
toutunut vakituinen asiakas-

kunta, jota palvelen tarpeiden 
mukaan. Vanhin asiakas täyt-
tää 92 vuotta. Pisimmät asia-
kassuhteet ovat kestäneet 
koko kymmenen vuoden ajan 
ja jatkuvat edelleen, Satu ker-
toi asiakaskunnastaan.

- En ole tarkkaan laske-
nut asiakasryhmittäin, mutta 
ehkä kolmasosa asiakkaistani 
on lapsiperheitä, puolet van-
huksia ja kolmasosa yrityk-
siä, hän kertoi. Koko ajan täy-
tyy olla valmis myös päivän 
ohjelman muuttamiseen, sil-
lä joskus työn peruminen tai 
muutos voi tulla saman päi-
vän aamuna. 

Satu kertoi tottuneensa te-
kemään raskasta työtä nuo-
resta lähtien. Kotipalvelutyö-
tä tehdään palveluhengellä, 
asiakkaiden ehdoilla ja yrit-
täjänä on pitänyt tottua myös 
pitkiin työpäiviin.

- Kaikilla vanhuksilla voi 
olla vaikeaa maksaa palve-
luista ja jotkut varakkaam-
mista eivät raski ostaa vie-
raan palveluja. Vanhuksien 
joukossa on yksinäisiä ja kai-
paavat puhekaveriakin. Olen 
suunnitellut tekeväni tätä 
työtä eläkeikääni saakka, jos 
asiakkaita ja terveyttä riittää. 

Työvuosia vielä on jäljellä 
kymmenen, kotityöpalvelun 
ammattitutkinnon suoritta-
nut Satu Tossavainen mai-
nitsi.

Nykykodeissa on mo-
nenlaisia pintoja, joista eivät 
kaikki kestä kosteallakaan 
pesemistä. Sadun mukaan 
kysyjä ei tieltä eksy, joten hän 
kysäisee ensin pesuohjeen en-
nen kuin tekee virheen. Nor-
mikodeissa olevat pinnat kui-
tenkin kestävät tavallisen 
puhdistuksen. 

Huvia tapahtumapalvelusta 
iloa ja elämyksiä
Tapahtumapalveluja tuotta-
va Huvia on jääliläisen Kris-
tiina Karihtalan toukokuussa 
2017 perustama yritys. Juhlia 
rakastavan, ja niiden järjes-
telystä nauttivan Kristiinan 
haave omasta yrityksestä on 
kytenyt jo pitkään, ja nyt elä-
mäntilanne antoi siihen hy-
vän mahdollisuuden. Syntyi 
Huvia tapahtumapalvelut.

Kristiina kertoo, että toi-
mintaterapeutin työ tukee 
ohjelmajärjestäjänä toimi-
mista, ja vastaavasti taas oh-
jelmajärjestäjänä toimiminen 
toimii vastapainona toimin-
taterapeutin työlle.

Ihmisläheisessä amma-
tissa on saanut kokemus-
ta erilaisten ryhmien ja eri-

ikäisten, kuin myös erityisiä 
tarpeita vaativien ihmisten 
parissa työskentelystä, joten 
tämäkin helpottaa mainiosti 
tapahtumapalvelutyötä.

Huvia tapahtumapalve-
lu tuottaa iloa ja elämyk-
siä lapsille ja aikuisille, sekä 
yksityisille että yrityksille. 
Lapsille Huvia järjestää esi-
merkiksi lasten syntymäpäi-
väjuhlia ja ohjelmaa lasten 
juhliin kasvomaalauksineen.

Käytössä ovat laadukkaat 
ja turvalliset ihomaalit, sekä 
mukana kuljetettava kaunis 
maisemaseinä, jolla tilaa voi-
daan jakaa niin, että kasvo-
maalaukselle saadaan oma 
pieni nurkkaus tilaisuuksiin. 
Yhtenä yhteistyökumppani-
na muun muassa lastenjuh-
lissa toimii keilahalli.

Aikuisille Huvia tapah-
tumapalvelu tarjoaa esimer-
kiksi ajanvietepaketteja ja 
hemmottelukutsuja. Kris-
tiinalla on lisäksi koulute-
tun hierojan koulutus, ja 
hän tekee myös intialaista 
päähierontaa. Kauneuden-
hoitopalvelut tulevat yhteis-
työkumppaneiden kautta, 
jolloin saadaan räätälöityä 
asiakkaan tarpeisiin soveltu-
via kokonaisuuksia.

Syksyllä avattu laitevuok-
raus on kasvava osa yritys-
toimintaa. Yksi vuokrattava, 
suosittu laite on Speden spe-
leistä tuttu nopeustestipe-
li, tai setti, johon kuuluu no-
peustestipelin lisäksi myös 

tv:stä tuttu jalkapallo-keila-
us setti.

Melko tuoreena jääliläise-
nä Kristiina kiittää paikalli-
sia yrityksiä ja yhteisöjä sii-
tä, miten hyvin yhteistyötä 
on saatu käyntiin. Huvia on 
saanut olla mukana mm. Jää-
lin venetsialaisissa ja tulevas-
sa joulutori -tapahtumassa.

Kristiina tuo palvelut aina 
asiakkaan luo, ainoastaan 
laitevuokraus toimii kodin 

kautta. Laitetarjontaa on tar-
koitus laajentaa, ja toiveissa 
olisi muun muassa vuokrat-
tava palju.

Kristiina ja tapahtumapal-
velu Huvia haluaa tarjota ko-
kemuksia ja irrottautumista 
arjesta, mutta myös elämyk-
siä arkeen!

Yrityksen kotisivut löyty-
vät osoitteesta huvia.fi

Elisa Rasmusson
Speden speleistä tuttu nope-
ustestipeli on suosittu vuok-
ralaite.

Kristiina Karihtala tarjoaa ohjelmapalveluja mm. lastenjuhliin.

Satu on nauravainen ja pu-
helias, kotoisin Itä-Suomesta 
ja kertoo asuneensa pitkään 
Mikkelissä. Kiiminkiin hän 
muutti kesällä 2000. Työs-
säjaksamista Satu pitää yllä 
muun muassa käymällä sään-
nöllisesti kuntosalilla. Siihen 
parhaan ajankohdan hän sa-
noo olevan varhain aamulla. 

-Menen yleensä kunto-
salille siivoamaan aamuvii-
deltä ja jatkan siitä kuntoilut-
reenillä. RR

Kuntoaan Satu Tossavainen hoitaa säännöllisellä kuntosalihar-
joittelulla.

Hurunmäki 1, 90910 KONTIO

040 501 1132  |  www.roihupuu.fi

Tunnelmaa jouluun upeilla käsintehdyillä  
kynttilä- ja roihulyhdyillä. Tutustu uusiin 
kotisivuihimme ja verkkokauppaamme.

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingot

Päävoittona 

100 euron lahjakortti!

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi
Tervetuloa!

huom! 
Mitä enemmän pelaajia, 
sitä suuremmat voitot.

Bingo jatkuu ensi 
vuonna normaalisti.

MARRAS- JA JOULUKUUSSA
29.11., 13.12. (PUURObingO), 20.12.

bingo klo 18, alkaen 
odottelubingolla klo 17.45.
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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 elokuussa vapautuvista hoitopaikoista!

Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

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

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula

Kauneushoitolasta 
löytyy palvelua myös miehille
Outi Hartikainen perus-
ti Kauneus ja Hieronta Ade-
len vuonna 2013 Kiimin-
kiin, kotinsa yhteyteen 
kahdentoista neliön huonee-
seen. Nyt Adele on muutta-
nut uusiin, valoisiin tiloihin 
Kiimingin keskustan tun-
tumaan, osoitteeseen Tuohi-
maantie 12. Tilaa on reilusti 
enemmän entiseen verrattu-
na, noin neljäkymmentä ne-
liötä. Hoitotilojen lisäksi uu-
dessa paikassa on nyt myös 
pieni odotustila, jossa asia-
kas voi odotella omaa vuo-
roaan vaikkapa lehtiä lukien.

Adelen rauhallisessa ja 
tunnelmallisessa kauneus-
hoitolassa saa palveluja niin 
kauneuteen kuin kehon hy-
vinvointiin liittyen. Outi 
pyörittää yritystä yksin, ker-
toen nauttivansa jokaisesta 
päivästä, ja tuntee olevansa 
juuri omalla alallaan. Vaikka 
työpäivät ovat välillä pitkiä, 
saa asiakkaiden positiivinen 
palaute ja ihmisten kanssa ja-
etut kohtaamiset jaksamaan 
työssä. Asiakaskunta koos-
tuu sekä naisista että miehis-
tä. Myös miehille on tarjolla 
omia ihonhoitotuotteita, eikä 
muutenkaan miesasiakas ole 
enää kummajainen kauneus-
hoitolassa.

Outi kertoo sekä kaune-
udenhoitopalveluiden että 
hieronnan olevan suosittu-

Outi Hartikainen toivottaa asiakkaat tervetulleeksi Adelen viihtyisiin tiloihin.

ja hoitolassa. Työ on vaihte-
levaa, eikä kahta samanlaista 
päivää ole. Myös vuodenajat 
vaikuttavat siihen, mitä kul-
loinkin kysytään: kesäisin 
jalkahoidot ja sokerointi ovat 
suosittuja, talvella taas esi-
merkiksi kuumakivihieron-
nalle on enemmän kysyntää. 
Kasvohoidot ovat erityises-
ti Outin erikoisalaa. Tarjolla 
on myös naisten iltoihin tai 
polttareihin sopivia paket-
teja, joita voidaan räätälöidä 
asiakkaan toiveen mukaan. 
Esimerkiksi meikki-iltoja 
voidaan järjestää Adelen ti-
loissa, mutta sopimuksen 
mukaan Outi tuo palvelunsa 

myös asiakkaan luo.
Ripauksen ylellisyyt-

tä arkeen voi olla vaikka-
pa kulmien värjäys, ja juhla-
vampiin hetkiin tarjolla on 
juhla- ja häämeikkejä.

Outi pitää tärkeänä kiiree-
töntä ja yksilöllistä hoitohet-
keä, ja hänellä onkin asiakas-
tilanteen aikana aina puhelin 
äänettömällä. Turhia keskey-
tyksiä työhön ei näin ollen 
tule, ja asiakas saa täyspai-
noisen hoidon tilaamalleen 
ajalle.

Adelesta löytyy ihonhoi-
tosarjoja niin naisille kuin 
miehille. Uusin sarja, Payot, 
on Pohjois-Suomessa käytös-

sä ainoastaan Adelessa.
Adelesta saa ihonhoito-

tuotteiden ohella ostaa myös 
lahjakortteja. Erilaiset hem-
mottelupaketit ovatkin mai-
nio lahjavinkki lähestyvää 
joulua ajatellen.

Outi toivottaa niin uudet 
kuin jo tutuksi tulleet asi-
akkaat lämpimästi tervetul-
leeksi Adeleen, osoitteeseen 
Tuohimaantie 12. Palvelut 
ja hinnastot, sekä muuta tie-
toa yrityksestä löytyvät ko-
tisivuilta osoitteesta adele.fi.

Elisa Rasmusson 

 
Aukioloajat ja hinnasto  
www.kiimu.fi                 
Kulkulätkällä sali auki 5.30-23.30  

KIMMOKE 
Viitantie 23, Kiiminki  
MIELLYTTÄVIÄ LIIKUNTAELÄMYKSIÄ YKSIN JA RYHMÄSSÄ
 

Apteekkari Antti Laurikai-
nen on toiminut Kiimingin 
apteekkarina toukokuusta 
saakka. Hänen tiensä Kiimin-
kiin kulki Ylitornion kautta, 
jossa hän toimi apteekkarina 
kuusi vuotta. Alun perin hän 
on kotoisin Etelä-Savosta.

– Olin Ylitorniolla muka-
na sikäläisen yrittäjäyhdis-
tyksen toiminnassa, joten oli 
luonnollista, että liityn Kii-
minkiin tullessani täkäläi-
seenvastaavaan, hän selittää.

Laurikainen kehuu kii-
minkiläisiä välittömiksi ja 
ystävällisiksi ihmisiksi. Täl-
lainen alusta luo hyvän edel-
lytyksen yrittäjyydelle.

– Joka päivä on oppimis-
ta. Kokemukseni ovat olleet 
positiivisia, Laurikainen ker-
too.

Uusi apteekki avattiin 
ABC-huoltamon yhteyteen 
keväällä. Paikka on sijainnil-
taan keskeinen ja helppokul-
kuinen kiiminkiläisille ap-
teekkiasiakkaille.

Kiiminki ei entuudes-
taan ollut hänelle tuttua seu-
tua. Yhtäläisyyksiä kuitenkin 

Antti Laurikainen on 
Kiimingin uusi apteekkari

löytyi entiseen kotikuntaan: 
Rikas luonto ja joki.

Laurikainen tunnustau-
tuukin luonnonystäväksi. 
Perheeseen kuuluu kolme 
lasta, joiden liikunnalliset 
aktiviteetit sanelevat myös 
Laurikaisen harrastukset.

– Teen suksihuoltoa ja 
vastaavaa. Onneksi Kiimin-
gissä ovat harrastusmahdol-

Antti Laurikainen on apteekkiyrittäjä.

lisuudet kohdallaan, hän ke-
huu.

Hänen vaimonsa Minna-
Liisa Laurikainen on myös 
koulutukseltaan proviisori 
ja hän työskentelee miehen-
sä rinnalla Kiimingin aptee-
kissa.

– Tulevaisuus vaikuttaa 
myönteiselle. Asiakkaat ovat 
löytäneet uuden apteekkim-

me. Sivuapteekkimme on 
Jäälissä. Siellä on mukavas-
ti asiakkaita, koska Jääli on 
kasvavaa aluetta. Tilanne on 
hyvä apteekkiyrittäjän kan-
nalta, Laurikainen tiivistää.

Kaiken kaikkiaan Kiimin-
gin ja Jäälin apteekeissa työs-
kentelee 12-14 henkilöä vuo-
denajasta riippuen.

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

Löydät meidän ammattitaitoiset 
fysioterapeuttimme 

nyt myös Kiimingistä. 

Vastuullista 
osaamista 

päästä varpaisiin

Tuohimaantie 12, Kiiminki

www.osfysio.fi
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KTC Kierrätyspalvelut kerää lyijyakut talteen
Kiimingin Yrittäjien uuden jä-
senen KTC Kierrätyspalvelut 
Oy:n alana on vanhojen lyi-
jyakkujen keräys ja kierrätys.

– Kaikkein tyypillisin on 
auton starttiaukku. Kun se 
tulee tiensä päähän, astum-
me kuvaan. Keräämme ym-
päri Suomen akkuja ja toimi-
tamme ne asianmukaiseen 
käsittelylaitokseen maailmal-
le, toimitusjohtaja Ville Mäki-
Tammela sanoo.

Yrityksen pohjoisimmat 
asiakkaat ovat Enontekiöllä ja 
eteläisimmät Helsingissä. Yri-
tyksen pääpaikka on Kiimin-
ki ja tarkemmin sanoen Jäälin 
yrityskylä. 

– Siellä varastoimme ja la-
jittelemme akkuja, Mäki-Tam-
mela kertoo. 

Hän on yrityksen ainoa 
työntekijä, ja KTC Kierrätys-
palvelut on Suomen ainoa yri-
tys, joka keskittyy pelkästään 
lyijyakkujen kierrätykseen. 

Kilpailijoita kuitenkin löytyy 
isojen metallinkeräysyhtiöi-
den puolesta, jotka keräävät 
lyijyakkuja muun kierrätys-
metallin yhteydessä. Kilpailu 
alalla on kovaa.

KTC Kierrätyspalvelut on 
kuljetusyritys Mäki-Tammela 
Oy:n tytäryhtiö. 

Kuljetusliikkeen työnteki-
jät pystyvät tarvittaessa aut-
tamaan akkujen kuljetuksessa 
ympäri Suomen.

Aikoinaan KTC Kierrätys-
palvelut kuului rakennusalal-
la toimivaan KTC Groupiin, 
ja näistä ajoista jäljellä on yri-
tyksen edessä oleva KTC-kir-
jainyhdistelmä. KTC Groupin 
toimitusjohtaja Olli Kuivamä-
ki on KTC Kierrätyspalvelut 
Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja.

Yritys on perustettu 2008 ja 
Mäki-Tammela on tullut mu-
kaan 2011. Tätä ennen hän 
toimi kodinkonemyyjänä ja 

Lyijyakkuja kuljetetaan kuorma-autolla.

Ville Mäki-Tammela on KTC Kierrätyspalvelut Oy:n toimitusjoh-
taja.

autokuljettajana. Alun perin 
KTC Kierrätyspalvelut Oy 
keskittyi muun muassa ra-
kennusvilloihin, mutta vuo-
den 2011 jälkeen keskityttiin 
pelkästään lyijyakkuihin.

Kierrätykseen meneviä lyi-
jyakkuja kerääntyy 1 500 ton-
nia vuodessa ja kuussa tämä 
tekee reilut 100 tonnia.

– Logistiikkamme on ra-
kennettu niin, että pystymme 

www.huttukylanns.net

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

Tervetuloa tilaisuuksimme. 
Tarjoamme tilat kaikenlaisiin juhliin!

Su 10.12. klo 14.30 
KOKO PERHEEN 

JOULUJUHLA

La 9.12. klo 20.30-01 
YLEISET PIKKUJOULUTANSSIT

SARI KOIVIKKO 
& KUUNHOPEA
liput 12 €, sekahaku, 
naistenhaku, käteismaksut

Järj. HuNs ja Huttukylän 
maa- ja kotitalousnaiset,

jotka tarjoavat 
JOULUPUURON sopan kera.

Srk:n tervehdys, lasten 
tanssiryhmien esityksiä, 

joululauluja,
NIKO TAIKURI, arpajaiset 

(palkintona Hoplopin lippuja)
joulupukki lahjoineen,
 lopuksi kahvitarjoilu!

La 16.12. klo 20 alkaen 
PIKKUJOULU JÄSE-
NILLE YSTÄVINEEN
ohjelma/torttukahvilippu 10 €, 
pientä ohjelmaa, jonka jälkeen

kahviossa KARAOKEA

Talvikauden avajaistansseissa 13.1. tanssiorkesteri NAPAKyMPPI

tanssia tahdittaa 
tanssiyhtye 
SARMAS

Tervetuloa! 

Koulutettu hieroja
SUSANNE PUIRAVA
- päänsäryt, niska- ja hartiakivut
- lihas- ja nivelkäsittelyt
- kinesioteippaus ja trigger-akupunktio
- vauvan koliikkihieronta

Purontie 37, KIIMINKI

PUH. 040 729 4951

Ritaharju

Rita-aukiontie 2, 90540 Oulu, p. 0207343130
esko.valkola@k-market.com, www.k-market.com

Palvelemme ma-pe 7-22, la 7-22, su 11-22

kauppias hoitaa homman

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

postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

lähettämään akkuja suoraan 
maailmalle reissun päältä, 
Mäki-Tammela kertoo. 

Hänen mielestään Kiimin-
ki on mukavan positiivinen 
paikka yrittää.

– Jäälin yrityskylässä on 
paljon yrityksiä, joiden kans-
sa teemme yhteistyötä liike-
toimintojen ylläpitämiseksi, 
Mäki-Tammela arvioi.

Kimmokkeen palvelut Kiimingin  
Urheilijoiden toiminnan keskiössä
Kiimingin Urheilijat valmis-
tautuu hyvillä mielin uuteen 
toimintavuoteen, joka on 
seuran 80. vuosi. KiimU jat-
kaa ensi vuonna vuosikym-
menen alussa aloittamaansa 
seuratoiminnan kehittämis-
tä, johon haetaan myös ope-
tusministeriöltä seuratu-
kihankerahaa. Hankkeen 
tavoitteena on edistää mata-
lan kynnyksen liikuntaa ja li-
sätä nuorten ohjattua liikun-
taa seurassa.

Vuoden 2018 yhtenä pää-
tavoitteena on nuorten har-
rastustoiminnan kehittämi-
nen seurassa. Toiminnassa 
hyödynnetään Kimmokkeen 
liikuntatiloja. Myös perhe-
liikuntaan on suunnitteilla 
Kimmokkeelle uusia päivä- 
ja alkuillan ohjattuja ryhmiä.

Kimmokkeella tarjotta-
vaa yksilöllisistä liikunta-
neuvontaa ja liikuntaohjaus-
ta saa ajanvarauksella seuran 
liikuntaneuvojilta entiseen 
tapaan. Lisäksi seura lisää 
yhteistyötä Kimmokkeel-
la toimivien yksityisten per-
sonal trainereiden kanssa. 
Kimmokkeelle tulee myös 
tarjolle hierontapalvelut, jot-
ka ovat Kimmokkeen asiak-
kaiden lisäksi myös muiden 
kiiminkiläisten käytettävis-
sä.

Lentopalloharrastus on 

Kimmokkeen liikuntaneuvojat opastavat mielellään ihmisiä säännöllisen liikunnan pariin. 
– Henkilökohtainen kuntosaliohjelma madaltaa monen kohdalla kynnystä aloittaa treenaaminen 
kuntosalilla, tuumaa liikuntaneuvoja Mira Kolmonen.

ollut seurassa vahvassa kas-
vussa. Uusia valmentajia et-
sitään mukaan toimintaan. 
Laadukkaan toiminnan var-
mistamiseksi nykyisille ja 
uusille valmentajille järjeste-
tään koulutusta. Kiimingin 
koulujen salivuorojen niuk-
kuus haastaa lentopallojaos-
toa toiminnan suunnittelussa 
ja järjestämisessä – kysyntää 
on enemmän kuin tarjolla 

olevia salivuoroja.
Seuran oma tiedotuslehti, 

KiimU-sanomat, julkaistaan 
elokuussa. Ensi vuoden aika-
na uudistetaan www-sivujen 
visuaalista ilmettä, jotta seu-
ran laaja-alainen toiminta vä-
littyisi sivuilta ensi silmäyk-
sellä. 

Kiimingin Urheilijat jär-
jestää 13. Kiiminki-marato-
nin 15. 9. 2018 yhteistyössä 

Kiimingin Riennon kanssa. 
Alkukeväälle on suunnitteil-
la uusi kuntoliikuntatapah-
tuma KiimU:n projektina yh-
teistyökumppanin kanssa.

Kaiken kaikkiaan vuo-
si 2018 tulee olemaan hyvin-
vointiliikunnan kehittämistä 
ja laadukkaan monipuolista 
junioriliikunnan tarjoamista 
harrastajille. PM

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi
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KTC
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut Oy
KTC
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut OyKTC

Kierrätyspalvelut Oy

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

 

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen
yritystie 5,  90940 Jääli 

p.040-587 3345    

www.ltm.fi

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

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

Puh. 040 724 5686

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

Kiimingin Alakylässä toimii 
neljän käsityöyrittäjän ja yh-
den autonmyyjän pyörittä-
mä HuruShop.

Yritys tarjoaa persoonal-
lisia, kotimaisia lasten ja 
naisten trikoovaatteita, ko-
ruja hopeasta, luonnonhel-
mistä, kierrätysmateriaa-
leista, puusta, huovasta ja 
nahasta sekä vaihtoautoja.

Iloinen Kettuliini on Su-
san Ruokolaisen värikkäi-
tä ja persoonallisia trikoo-
vaatteita valmistava yritys, 
joka on perustettu vuonna 
2012. Susan ompeli vaattei-
ta aluksi kotonaan, ja kaup-
pasi niitä paikallisen S-mar-
ketin aulassa. Pikkuhiljaa 
myyntiympäristö laajeni, 
ja ensimmäinen iso tapah-
tuma oli kädentaitomes-
sut Oulussa vuonna 2014. 
Susan tutustui Anna-Riitta 
Kivistöön, jonka kautta sai 
tuotteitaan myyntiin Ait-
ta-putiikkiin Ouluun. Tästä 
syntyi ensimmäinen jälleen-
myyntipaikka. Nettikaup-
paa Susan on pyörittänyt 
koko yrityksensä olemassa-
olon ajan. Seuraavaksi Iloi-
nen Kettuliini valloitti Ro-
vaniemen, ja tätä nykyä 
jälleenmyyjiä on neljä. Myös 
facebook on tuonut tunnet-
tavuutta ja uusia asiakkaita 
aina ulkomaita myöten.

Susan kiertää vuodessa 
noin 8-12 isoa käsityötapah-
tumaa, pääasiassa messu-
ja. Näkyvyys ja myös netti-
kaupan suosio ovat vuosien 
saatossa lisääntyneet.

Susan ompelee naisten-
vaatteet niin perusmallei-
na kuin myös asiakkaan toi-
veiden ja mittojen mukaan. 
Värikkäiden, persoonallis-
ten kankaiden kuosikuvi-
ot ovat suunnitelleet oulu-
lainen Annika Nykänen ja 
kauhavalainen Leena Ren-
ko. Kuosit ovat uniikkeja, 
ja niitä saa vain Iloisen Ket-
tuliinin kautta. Alihankinta 
toimii kuopiolaisen Tikkitii-

min kanssa, ja sieltä tulevat 
valmiit lastenvaatteet.

Iloisen Kettuliinin iloi-
nen ja positiivinen Susan oli 
ehdolla Suomen yrittäjien 
vuoden positiivisin käsityö-
yrittäjä 2017 palkinnon saa-
jaksi. Vaikka ykkössijaa ei 
tullut, on kolmen parhaan 
joukkoon pääseminen Su-
sanille kunnia-asia! Iloisen 
Kettuliinin kotisivut löyty-
vät osoitteesta www.iloi-
nenkettuliini.fi.

Anemone on Vuokko 
Niemen hopeasta ja luon-
nonhelmistä koruja val-
mistava yritys. Vuokko on 
toiminut yrittäjänä pian kol-
me vuotta, tarkalleen otta-
en 4.12. tuo kolmas vuosi 
täyttyy. Koruja syntyi en-
sin kotioloissa, ihan har-
rastepohjalta. Niitä rupe-
si kertymään, jolloin ajatus 
myyntityöstä heräsi. Ensim-
mäinen jälleenmyyjä myös 
Vuokolla oli Aitta-shop, 
ja sen kautta hän tutus-
tui Iloisen Kettuliinin Susa-
niin, joka sai hänet innostu-
maan työtiloista Alakylässä. 
Vuokko kertookin, että yh-
teisöllisyys on mukava asia, 

ja vaikka jokainen tekee työ-
tä yksin omassa tilassaan, 
on myös yhteisiä tuokioita, 
joilla yrittäjyyteen liittyviä, 
ja muitakin asioita jaetaan, 
ja että yrittäjät toimivat tois-
tensa tsemppareina ja kan-
nustajina.

Anemonen koruja myy 
kuusi jälleenmyyjää, muun 
muassa Rovaniemellä ja 
Muoniossa.

Vuokko kiertää käsityö-
läistapahtumia Oulussa ja 
sen lähialueilla. Viime ke-
sänä hän oli myymässä ko-
rujaan Sodankylän filmi-
festivaaleilla, ja se oli hieno 
kokemus, joka on tarkoitus 
kokea uudelleen.

Yrityksen kotisivut löy-
tyvät osoitteesta www. ane-
monen-korut.fi

Huru-shopin tiloissa 
toimivat myös:
Venka&Vinka, käsitöitä 
kierrätysmateriaaleista val-
mistava, Katri Luttisen pyö-
rittämä yritys. Katri valmis-

Käsityöyrittäjyyttä ja 
automyyntiä Alakylässä

HuruShopissa riittää ihasteltavaa!

taa koruja mm. vanhoista 
pennin rahoista, juomatölk-
kien nipsuista, polkupyörän 
sisäkumeista tai festaripas-
seista.  Kotisivut osoitteessa 
www.venkavinka.fi

Tiina Hälikän Koi De-
sign on hopea-, villa- ja 
puukoruihin erikoistunut 
yritys. Koi-käsityöläisenä 
olemisen ihanuus, kuten 
Tiina on yrityksensä nimen 
avannut. Kotisivut osoit-
teessa www.koidesign.fi

Oulunseudun Auto-
myynti on, kuten nimi-
kin kertoo, autojen myyn-
tiin erikoistunut yritys, jota 
pyörittää Janne Ahonen. 
Kotisivut osoitteessa www.
oulunseudunautomyynti.fi

Huru-shop on resurssien 
mukaan avoinna yhden päi-
vän viikossa, keskiviikkoi-
sin. HuruShop löytyy myös 
facebookissa.

Elisa Rasmusson 

Anemonen Vuokko Niemen käsissä hopea taipuu koruiksi.
Iloisen Kettuliinin Susan valmistaa hyväntuulen vaatteita per-
soonallisista kankaista.
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43. Kiiminkipäivät 
yrittäjien voimainkoitos

Mielenkiintoinen ja monipuolinen ohjelma esiintymislavalla kiinnosti runsasta yleisöä.

Yrittäjien virvoketeltalla palvelemassa Hannu Tuohino sekä Jou-
ni ja Maarit Nissi.

Kontion maa- ja kotitalousseura on vakio-osallistuja Kiiminkipäi-
ville. 

Ojan Raudan vapaa-ajan osaston mönkijät kiinnostivat montaa 
pientä ja vähän isompaakin kävijää.

Eläkeliiton Kiimingin Yhdistyksen pisteessä ketjun heitto oli tark-
kuutta vaativa kisaa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien uusi puheenjohtaja sekä vielä tä-
män vuoden Oulun Yrittäjien puheenjohtajana toiminut Jussi Rii-
konen, puoliso Minna Rautio ja Kiimingin Yrittäjien puheenjohta-
ja Miika Sutinen markkinatunnelmissa. 

Kiimingin Vuoden yrittäjä kauppiasyrittäjä Petri Kumpulainen, K-supermarket Ateria, palkittiin Kii-
mingin Vuoden Yrittäjänä 2017. Palkintoa olivat luovuttamassa Oulun kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Juha Hänninen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen ja Kii-
mingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen. Kumpulainen on ollut mukana pitkään tukemassa 
paikallisien yhdistyksien toimintaa erilaisten yhteistyökuvioiden avulla ja siten tukenut myös kii-
minkiläistä yhteishenkeä. Lisäksi liike on olennainen osa kiiminkiläisille tärkeää palveluntarjontaa.

Kiimingin Koiraharrastajat ry:n Match Show.

Galleria Oskari Jauhiaisessa Syke-talolla oli runsaasti lapsia 
kiinnostanut Nunnu -tarinatuokio Unikudelmia-näyttelyn osana. 
Tarinatuokio perustui Oili Tannisen klassikkokirjaan Nunnu, jos-
sa seikkailevat Nunnu, Hoppu ja Möksö.

Jokirannan Kantriklupi on vuodesta 2010 kokoontunut rivitans-
sin ystävien yhdistys. Mukaan mahtuu edelleen uusia tanssijoi-
ta, eikä aiempaa kokemusta rivitanssista vaadita. Tänä vuonna 
rivitanssin ilosta nauttiva porukka kokoontuu Laivakankaan kou-
lulla Jäälissä.

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen jututtaa kiiminkiläisiä SDP:n 
pisteellä.

Hannuksen Kyläyhteisö on jo tunnettu bingostaan, joka jo toista 
kertaa jalkautettiin Kiiminkipäiville.

Järjestyksessään 43. Kii-
minkipäivät järjestettiin 
4-6.8.2017 tutussa paikassa, 
Kiimingin kirjaston piha-alu-
eella. Tapahtuma oli Kiimin-
gin Yrittäjät ry:n vuotuinen 
voimanponnistus ja ohjel-
maa järjesti myös useita mui-
ta paikallisia toimijoita. 

Kiiminkipäivät alkoivat 
jo perjantaina iltapäivästä ja 
markkinamyyjiä sekä moni-
puolista ohjelmaa piisasi lau-
antai-iltaan saakka. Lisäksi 
sunnuntaina ohjelmaan kuu-
lui messu Kiimingin kirkos-
sa, kotiseuturetki ja Lauluil-
ta Koitelin lavalla.

Kiimingin Yrittäjien 
markkina-arpajaisten pää-
palkinnon kylpytynnyrin 
voitti kiiminkiläinen Juha 
Tyni. 
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Metsänhoitoyhdistys Kiimin-
ki vietti 80 vuotisjuhlaa 26.10. 
Huttukylän koululla. Juhla-
puheessaan MTK:n Metsä-
valtuuskunnan puheenjohta-
ja Mikko Tiirola korosti, että 
Metsänhoitoyhdistysten rooli 
uusien biotalousinvestointien 
mahdollistajana on merkittä-
vä. Uudet biotalousinvestoin-
nit haastavat metsätalouden 
toimijat tehokkaaseen yhteis-
työhön, jotta laadukasta puu-
raaka-ainetta saadaan mark-
kinoille. Metsänhoitoyhdistys 
tarjoaa neuvoja, vinkkejä ja 
opastusta metsänhoitoon ja 
puukauppaan, metsänomis-
tajan ja biotalouden parhaak-
si. Metsänhoitoyhdistys-
ten kautta markkinoille tulee 
koko maassa noin 70 prosent-
tia puusta.

- Metsänomistajakunnan 
rakenne on sellainen, että 
metsänhoitoyhdistysten toi-
minta on välttämätöntä koko 
metsäsektorin kannalta. On 
erinomaista, että metsänomis-
tajilla on koko maassa tarjol-
la oma yhdistys, joka auttaa 
ja neuvoo kaikissa metsän-
hoitoon ja puukauppaan liit-
tyvissä asioissa ja tuntee alu-
eensa metsänomistajat sekä 
puun ostajat.

– Metsänhoitoyhdistysten 
toiminta on selkeästi osoitta-
nut tarpeellisuutensa myös 
metsänomistajille ja kehitty-
villä palveluillamme on ky-
syntää, iloitsi Tiirola.

Tiirola korosti puuraaka-
aineen erinomaisia ja moni-
puolisia ominaisuuksia. 

-Puusta pystytään valmis-
tamaan kaikki samat tuotteet 
kuin öljystä. Sillä voi korvata 
myös puuvillan, jonka tuotta-
minen alkaa olla vaikeaa ve-

Mhy Kiiminki 80v:
Toiminta metsänomistajille 

välttämätöntä ja palveluilla kysyntää

den puutteen vuoksi monissa 
maissa. Jatkossa puusta teh-
dään myös vaatteita. Uudet 
tehdasinvestoinnit Uimahar-
jussa ja Äänekoskella kehittä-
vät koko ajan uusia tuotteita 
puusta, sillä puu on ylivertai-
nen raaka-aineena, totesi Tii-
rola. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
historian vaiheista kertoivat 
yhdistyksen puheenjohta-
ja Pentti Jokikokko ja toimin-
nanjohtaja Timo Mikkola. 

Kiiminkijokivarren met-
sänhoitoyhdistys, johon kuu-
lui alueena Kiiminki ja Ylikii-
minki, syntyi silloisen laman 
seurauksena vuonna 1937. 
Haukipudas tuli mukaan 
myöhemmin. Omana yhdis-
tyksenä aloitettiin vuonna 
1956 ja samana vuonna myös 
Ylikiiminkiin ja Haukiputaal-
le perustettiin omat yhdistyk-
set. Eroaminen tehtiin yhteis-
ymmärryksessä, tavoitteena 
työn tehostuminen. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
sen hetkisiä työtoimintoja oli-
vat leimaus, hankintapalvelu, 
opastusvalistustyö, luokitus, 

ojitus ja tiehankkeet, metsä-
arviot, käyttö- ja hoitosuun-
nitelmien teko, yhteistoimin-
ta sekä hintataistelu.

-Metsänhoitoyhdistystä on 
tarvittu ja tarvitaan edelleen 
näissä maisemissa ja tässä pi-
täjässä, jossa kuntasektorilla 
nimi on jo hävinnyt, yksityis-
metsän vaalijana niin hoidon, 
kuin käytönkin alalla. Met-
sänhoitoyhdistystoimintaa 
tarvitaan pinta-alaltaan niin 
pienten kuin suurten metsän-
omistajien parissa, jotta voi-
daan kehittää tätä maakuntaa 
ja koko maata yhtenä maail-
man metsäisimpänä kansa-
kuntana, totesi Mikkola histo-
riakatsauksessaan.

Tervehdyksiä esittivät Ris-
to Mulari Suomen Metsäkes-
kuksesta ja Hannu Virrannie-
mi Pölkky Oy:stä. Reipasta 
puhallinmusiikkia esittivät 
NMKY:n Vaskiveikot johtaja-
naan Mauri Kinnunen ja solis-
tina Jouni Kokkoniemi, joka 
esiintyi myös entisaikojen sa-
vottamies Taavetti Rämekor-
pena moottorisahan mootto-
rilla kulkeneen mopedinsa 
kera. 

Timo Mikkolalle luovu-
tettiin Tasavallan Presiden-
tin itsenäisyyspäivänä hänelle 
myöntämä Suomen Valkoi-
sen Ruusun Ritarikunnan an-
sioristi. MTK:n kultaisen an-
siomerkin sai mhy Kiimingin 
valtuuskunnan puheenjohtaja 
Leo Karjalainen ja MTK:n an-
siomerkin varapuheenjohtaja 
Jouni Isola. Juhlaan oli koot-
tu vanhojen metsätyökalujen 
näyttely. 

Heimo Turunen

Mhy Kiimingin 80-vuotisjuhlaan osallistui Huttukylän nuorisoseuralla salin täydeltä väkeä. Eturivis-
sä johtokunnan puheenjohtaja Pentti Jokikokko, Kiimingin Mhy valtuuskunnan puheenjohtaja Leo 
Karjalainen, Irene Harju, toiminnanjohtaja Timo Mikkola ja juhlapuhuja, MTK Valtuuskunnan pu-
heenjohtaja Mikko Tiirola.

Juhlapuhuja Mikko Tiirola kuuntelemassa Juhani Paakkolan ker-
tomana Kiimingin Mhy:n vaiheita. Vasemmalla mhy:n aktiivijäsen 
Lauri Mikkonen. 

Entisajan savottamies Taavetti Rämekorpi alias Jouni Kokko-
niemi hauskuutti yleisöä esiintymisellään. Hän saapui juhlasaliin 
moottorisahan voimalla kulkevalla mopedillaan. 

Kiimingin Urheilijat esittelivät erilaisia liikuntaryhmiä ja jumppaa 
sai tulla kokeilemaan myös yleisön puolelta.

Ouluun syntynyt  
tuhansia työpaikkoja
Oulun kaupungin terveh-
dyksen esitti lauantaina 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Juha Hänninen. 
Hän iloitsi, että tapahtuma 
on säilynyt myös kuntien 
yhdistymisen jälkeen, mikä 
on positiivisesti huomioi-
tava asia koko Oulun kau-
pungin elinvoimaisuuden 
näkökulmasta. Se kertoo sii-
tä, että kaupungista löytyy 
yhteisöllisyyttä, yhteishen-
keä ja yrittäjyyttä, tapahtu-
mien monipuolisuutta sekä 
paikallista osaamista. 

-Oululainen osaaminen 
on viimeisen viiden vuoden 
aikana vetänyt puoleensa 
toistakymmentä kansain-
välistä, korkean jalostusar-
von yritystä, jotka työllis-
tävät yli 1100 työntekijää. 
Alueella toimineet yritykset 
ovat uudistuneet ja kasva-
vat.  Ouluun on syntynyt tu-
hansia uusia työpaikkoja ja 
uusia kotimaisia ja kansain-
välisiä yrityksiä. Kaupun-
kimme arvoja ovat rohke-
us, reiluus ja vastuullisuus. 
Suhtaudumme rohkeasti tu-
levaisuuteen ja olemme tun-
nettuja reilusta meiningistä, 
sanoi Hänninen. 

Juha Hänninen esitti Oulun 
kaupungin tervehdyksen lau-
antaina kello 13. 

Kiiminkipäivät juonsi uusi kasvo, hallituksen jäsen Paula Pa-
roll, joka haastattelemassa aikaisempaa päivien juontajaa Heik-
ki Saarelaa, joka myös esiintyi laulusolistina perjantaina iltapäi-
vällä. 

Yrittäjien kylpytynnyrin arpajaiset ovat muodostuneet jo perin-
teeksi. Tällä kerralla onnetar suosi Juha Tyniä Kiimingistä. 

Perjantaina sketsejä esittämässä Eläkeliiton Kiimingistä Hilkka 
Patja ja Liisa Kääriä. 

Kiimingin Eläkeläisten kuoro esiintyi perjantaina, solistina oli Laina Kemppainen ja säestäjänä täh-
tiartisti Juha Miettunen.   

Kiiminkipäivien talkooväkeä perjantaina iltapäivällä Riina 
Järvinen,Miika Sutinen, Aleksanteri Tuohino, Sanna Kokkonie-
mi, Paula Paroll ja Hannu Tuohino.

Seurakunnan teltalla palvele-
massa nuoria kesätyöntekijöi-
tä Jasmin Moilanen, Nina Paa-
sovaara ja Katariina Lehtonen.
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Jussi Riikonen PPY:n uusi puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät valitsivat lauantaina 4.11. 
Raahessa pidetyssä vuosiko-
kouksessa aluejärjestön uu-
deksi puheenjohtajaksi toi-
mitusjohtaja Jussi Riikosen 
Oulusta. Yksimielisesti va-
litun Riikosen kausi kattaa 
vuoden 2018. Nykyinen pu-
heenjohtaja Lauri Mikkonen 
luopui vapaaehtoisesti kol-
mannen kauden jälkimmäi-
sestä vuodesta. Hänet tosin 
valittiin jatkamaan aluejär-
jestön hallituksen rivijäsene-
nä. 

Riikonen on toiminut pit-
kään Oulun Yrittäjien pu-

heenjohtajana ja on myös 
PPY:n varapuheenjohta-
ja. Riikonen on pääomistaja 
Videcam Oy:ssä, joka tekee 
sähköisen markkinointivies-
tinnän sisältö-tuotantoja.

Hän omistaa myös Beta-
Team Ky:n, joka tekee am-
mattitutkinnon arviointeja, 
koulutusta ja konsultointia.

Hallituksen jäsenmää-
rää pienennettiin puolella 
eli hallitukseen valittiin pu-
heenjohtajan lisäksi 10 jä-
sentä. Hallitukseen valittiin 
lisäksi mm. Kiimingistä Mii-
ka Sutinen ja naapuripaikka-
kunnalta Haukiputaalta Jyr-

ki Drushinin. 

Tevo Oy  
Maakunnallinen  
Yrittäjä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat vuosikokouk-
sen iltajuhlassa Vuoden 2017 
Maakunnallisen Yrittäjäpal-
kinnon Tevo Oy:lle Raahesta. 
Yritys on vahva teollisuuden 
tekijä, kansallinen ja kansain-
välinen oman alansa menes-
tynyt erikoisosaaja. Konserni 
työllistää 210 ammattilaista 
ja liikevaihto on 40 milj. eu-
roa. Yritys on vakavarainen 

ja alallaan hyvin menestynyt 
luotettava toimija.

Alkujaan Saloisista Raa-
hen kupeesta lähtenyt perhe-
yhtiö TEVO Oy on raskasko-
nepaja-alan kansainvälinen 
monialaosaaja, jonka liiketoi-
minnot ovat laajentuneet te-
räs- ja paperiteollisuudesta 
offshore- ja laivanrakennus-
teollisuuteen. TEVOn vahvaa 
osaamisaluetta ovat erikois-
lujat terästuotteet Lokomo-
valimolta, vaativat levytyöt, 
erikoishitsaukset sekä järeät 
metallityöstöt. Omia tuottei-
ta ovat mm. pronssiset laiva-
potkurit ja paperiteollisuu-

den erikoistelat. 
-Tevo Oy:n arvot perus-

tuvat hyvään käyttäytymi-
seen yrityksenä. Tämä tar-
koittaa sitä, että yritys pyrkii 
aina täyttämään asiakkail-
leen, työntekijöilleen, yh-
teistyökumppaneilleen ja 
yhteiskunnalle antaman-
sa lupaukset ja odotukset 
vastuullisella tavalla, kertoi 
Tevo Oy:n yrittäjä, toimitus-
johtaja Teuvo Joensuu.

Vuoden Kaupantekijäk-
si 2017 valittiin Anne Tuohi-
no Oulun Herkkuhetki Oy, 
Kuudes Maku. 

Vuoden 2017 Yksinyrittä-

jänä palkittiin Maarit Paasi-
maa Ompelimo Kaunis Om-
mel Oulusta. 

Pohjois-Pohjanmaan Vuo-
den puheenjohtajana palkit-
tiin Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rau-
tio. Vuosikokoustapahtuman 
yhteydessä vietettiin myös 
Raahen Yrittäjien 40-vuotis-
juhlaa, jota Kiimingin Yrittä-
jät muisti onnittelulla. 

Vuosikokoukseen osallis-
tui noin 100 henkeä ja iltajuh-
lagaalaan noin 300. 

Heimo Turunen

Uusi PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen ja viisi vuotta PPY:tä 
luotsannut Lauri Mikkonen kukitettuna. 

Kiimingin Yrittäjistä vuosikokoukseen osallistuivat Kaisuleena Joenväärä, Miika Sutinen, Lauri Mik-
konen ja Mari Halkola. Vuosikokoukseen Raahesalissa osallistui 77 virallista kokousedustajaa, kaikkiaan noin 100 henkeä. 

Vuosikokouksessa muistettiin raahelaisilla taideteoksilla aluejärjestön työntekijöitä; Sari Reinikainen-Laine, Marjo Kolehmainen, 
Paula Pihlajamaa, Milla Raappana, Tommi Sirviö, Tiina Talala ja Kirsi Anttila. 

Kohti joulukuun budjettia
Syyskausi on sujunut Ar-
kadianmäellä uusissa re-
montoiduissa tiloissa työn-
täyteisesti. Maakunta- ja 
soteuudistus täyttävät me-
dian palstatilan. Eduskun-
nassa valinnanvapaus-
osuutta täydennettiin ja 
muokattiin jo keväällä ja 
nyt kuntapäättäjät sekä asi-
antuntijat saavat lausua 
mielipiteensä. Uudistuksia 
koskevat lait tulevat edus-
kuntaan keväällä. Maakun-
tavaalit järjestetään ensi 
vuoden lokakuussa ja koko-
naisuudessaan odotettu uu-

distus tulee voimaan vuon-
na 2020. 

Liikenteessä puhutta-
vat ajokorttiuudistus, yksi-
tyistielaki, liikenteen tule-
vaisuuden energiaratkaisut 
ja liikennepalveluiden uu-
distaminen. Tienpitoon ja 
liikenneturvallisuuteen on 
panostettu ensi kertaa täl-
lä vaalikaudella erillishank-
keilla. Huonokuntoisia 
maanteitä, seututeitä, kanta-
teitä sekä siltoja, vesiväyliä 
ja raiteita korjataan miljar-
din euron erillisrahoituksel-
la. Tietöitä on luvassa mei-

dänkin maakuntaan ihan 
kiitettävästi. Pohdinnassa 
on myös, kuinka väylien ja 
liikenteen rahoitus turva-
taan parhaiten tulevaisuu-
dessa varmasti ja kestävästi.

Ajokortteja uudistetaan 
joustavammiksi ja nykyai-
kaisemmiksi. Ajokorttilain 
uudistuksessa tavoittee-
na on selkeyttää ja keven-
tää koulutuksen sääntelyä 
ja samalla edistää uusien 
vaihtoehtoisten opetus- ja 
oppimismenetelmien käyt-
töönottoa. Kaikki tämä tie-
tenkin liikenneturvallisuus 

tärkeimpänä mielessä. Vie-
railu Kiimingissä olevalle 
ajoharjoitteluradalle muis-
tutti liikenteen ääriolosuh-
teista. Uuden lain myötä 
ajokorttien suorittaminen 
muuttuisi tutkintopainottei-
seksi samalla kun tutkinto-
jen vaativuutta nostettaisiin. 

Myös yksityistielakia uu-
distetaan vastaamaan nyky-
päivän tarpeita. Tavoitteena 
on luoda edellytykset yksi-
tyistieverkon kehittämiselle 
ja ylläpidolle. Tämä on tär-
keää, koska suurin osa Suo-
men teistä on yksityisteitä. 

Asukkaille, matkailijoille, 
biotalouden ja yritystoimin-
nan kehittymiselle yksityis-
tieverkosto on elintärkeä. 

Joulukuussa eduskun-
nan huomio kiinnittyy ensi 
vuoden talousarvion käsit-
telyyn. Suomen talous on 
vihdoin saatu noususuun-
taan ja se näkyy myös ensi 
vuoden budjetissa. Velanot-
to vähenee, työllisyys ko-
hentuu ja erityisesti nuo-
risotyöttömyyteen halutaan 
puuttua. Koulutukseen pa-
nostetaan varhaiskasva-
tuksesta korkeakouluopin-

toihin asti. Takuueläkettä 
sekä vähimmäismääräisiä 
etuuksia, eli sairauspäivä-
rahaa, vanhempainpäivära-
haa, kuntoutusrahaa ja eri-
tyishoitorahaa, korotetaan. 
Budjetissa panostetaan 
osaamiseen, välittämiseen ja 
heikommassa asemassa ole-
vista huolehtimiseen.

Mirja 
Vehkaperä  
kansanedustaja 
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana kenties 
kansainväliset markkinat? Laadukkaat yrityspalvelumme 
ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina liikeidean 
sparraamisesta lähtien.

Tutustu myös sähköisiin palveluihimme. Tarjoamme käyttöösi 
mm. toimitila- ja tonttipörssin, kattavan yrittäjän tietopaketin 
sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista.

AUTAMME 
YRITYSTÄSI 
KASVAMAAN

BusinessOulu @BusinessOulu_
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Pianonviritystä ja musiikin taitamista
Kiiminkiläinen Elias Nieme-
lä aloitti lokakuun alussa it-
senäisenä yrittäjänä toimin-
tanaan pianojen virittäminen 
sekä urkurina konsertointi. 
Tarvittaessa hän korjaa ja vi-
rittää myös urkuja. Samalla 
hän luopui Kemin seurakun-
nan kanttorin virasta, jossa 
ehti työskennellä yhtäjaksoi-
sesti kolmen vuoden ajan.

Pianonvirittäjänä Nieme-
län pääasiallinen toimialue 
on Oulun seutu ja Pohjois-
Pohjanmaa, kun taas urku-
rina hänen toimialueeseen-
sa kuuluu käytännöllisesti 

katsoen koko Suomi. - Näin 
joulun alla viritysten ohel-
la eniten työllistävät kir-
koissa olevat joulukonser-
tit, Elias Niemelä tuumaili 
lähestyvästä joulusesongis-
ta. - Kiireisimmät päivät sat-
tuvat joulukuun alkuun, jos-
sa neljän peräkkäisen päivän 
sisällä minulla on yhdeksän 
konserttia. Parhaalle päiväl-
le niitä mahtuu neljä.  

Jo lapsesta lähtien Elias 
on soittanut pianoa ja jon-
kin verran urkuja. Nuoruus-
vuosien aikana musiikki jäi 
kuitenkin täysin taka-alalle, 
kunnes tuli muutos.

-Ensimmäinen ammattini 
on talonrakentaja ja tein kir-
vesmiehen töitä usean vuo-
den ajan. Musiikkia lähdin 
opiskelemaan vasta 21-vuo-
tiaana. - Kävin pitkästä ai-
kaa idolini, urkutaiteilija Ka-
levi Kiviniemen konsertissa 
ja siitäpä se kipinä taas urku-
jensoittoon syttyi.  Kanttorin 
koulu kesti 4,5 vuotta ja sii-
hen vielä pari vuotta päälle 
urkujensoiton solistisia opin-
toja, tällä hetkellä 30-vuotias 
Niemelä kertoo.

 Urkujen korjaaminen ja 
virittäminen tulivat tutuk-
si etenkin hänen toimies-
saan virkaa tekevänä urkuri-

na opintojensa ohella Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnassa 
vuosina 2010 ja 2011. - Oulun 
tuomiokirkon urut ovat vuo-
delta 1939 ja olivat tuolloin 
tosi huonossa kunnossa. Jat-
kuvasti sai olla korjaamassa 
jos jonkinsortin vikoja. Tuol-
loin sattui vielä ankara pak-
kastalvi ja urut kärsivät ko-
vasti kuivuudesta. Muistan 
miten kannoin ulkoa lunta 
urkujen sisälle, jotta pahim-
mat kuivuudesta johtuvat 
ilmavuodot helpottaisivat, 
Niemelä muistelee. - Muuta-
ma vuosi tämän jälkeen ky-
seisiin urkuihin tehtiin mitta-
va peruskorjaus ja ongelmat 
ovat poistuneet. Suomen olo-
suhteet ovat haasteelliset 
myös pianoille, sillä ilman-
kosteuden vaihtelut ovat to-
della rajuja. - Kotioloissa ole-
vat pianot olisi hyvä virittää 
vähintään kerran vuodessa.

Pianonvirityksen Elias on 
opetellut kisälliopintoina ko-
keneiden alan mestareiden 
opastuksessa. Siirtyminen 
kanttorin työstä pianonvirit-
täjäksi oli melko luontevaa, 
sillä pianot ovat tulleet tu-
tuksi muusikon uran aikana. 
Samalla muusikon työ ja ur-
kujen virittäminen ovat ke-
hittäneet korvan kykyä kuul-

Pohjois-Suomen ykkössoitin löytyy Oulun tuomiokirkosta.

Tarvittaessa Elias korjaa urku-
ja ”vikapäivystys” luonteisesti. Valtaosa viritettävistä pianoista on ihmisten kodeissa.

la epäpuhtaudet virityksessä 
- Olen lisäksi aina ollut kiin-
nostunut kaikenlaisesta tek-
niikasta, olipa kyseessä sit-
ten pianon koneisto tai auton 
moottori. - Hävetti suunnat-
tomasti mennä elämäni en-
simmäiselle urkutunnille ke-
väällä 2008 kiiminkiläiselle 
Diplomiurkurille Risto Ai-
nalille, kun sormeni olivat 
pikimustat edellispäivän au-
toremontin jäljiltä.
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RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.fi
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meidän kautta hoituu kaikki!
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LapsiLLe: 
KASvOMAALAUS, OHJELMApAKETIT, 
SYNTTÄRIpAKETIT

aikuisiLLe: 
HEMMOTTELUKUTSUT, 
AJANvIETTOpAKETIT

Vuokraus: 
LAITE- JA vÄLINEvUOKRAUS

YritYksiLLe: 
OHJELMApALvELUT TApAHTUMIIN

p. 044 2444 170     
info@huvia.fi
www.huvia.fi

Facebook: Huvia

Palvelua lähellä sinua!Palvelua lähellä sinua! - Paikkaushoidot
- Protetiikka
- Suukirurgia
- Implantit
- Iensairaudet
- Valkaisuhoidot

Ma-Pe 8.30-19.00
La        9.00-16.00

Ma-Pe 10.30-18.00
La            suljettu

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi


