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KIIMINKI L E H T I
Uusi, iso ja monipuolinen kuntosali

Kiimingin keskustassa!

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

Vuosijäsenyys

299€/vuosi

(24,90€/kk)

Kuukausi-
jäsenyys

29.90€/kk

Markkinapaikat: Sirpa Runtti, puh. 0400 776 560
Mainos-/sponsorointipaikat: Miika Sutinen, puh. 0400 762 468
info@kiiminkipaivat.fi | www.kiiminkipaivat.fi

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

Tuohimaantie 12, KIIMINKI      |      Kumputie 35 as.6, JÄÄLI      |      Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

MONIPUOLISTA JA VAATIVAA KUNTOUTUSTA, ERIKOISLÄÄKÄRIN JA FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTOT

Puh. 010 3878 150 • 0400 681 433

Kiiminkipäivät
4.-6.8.2016    

Markkinapaikkoja on vielä jokunen jäljellä. Esiintymismahdollisuuksista 
ja markkinapaikoista kiinnostuneet ottakaa yhteyttä!
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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

Tommi Kokkoniemi
jaalinpikahuolto@fixus.fi

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

Kiimingin 
Yrittäjät rY:n
hallitus 2017

Kesä se on taas tulossa, vaikka 
myöhässä onkin. Jäiden lähtöä ja 
perinteisiä kevättulvia on saatu 
odottaa tavallista pidempään. Yö-
pakkaset ovat osaltaan helpotta-
massa tulvatilannetta ja pahoja jää-
patojen aiheuttamia tulvia tuskin 
tuleekaan tänä keväänä, kun lumet 
sulavat pikkuhiljaa. Varma kevään-
merkki on myös äitienpäivän alla 
ilmestyvä Kiiminki-lehti. Talvella 
uusimme sopimuksen lehden teos-
ta VKK-Media Oy Heimo Turusen 
ja Eila Lahtisen kanssa, joten tuttua 
ja turvallista tavaraa on luvassa jat-
kossakin. 

Lehti on taas täynnä paikallisten 
yrittäjin hyviä tarjouksia äitienpäi-
väksi. Muistakaahan hyödyntää! 
Asukkaiden niin toivomat lähipal-
velut säilyvät vain käyttämällä nii-
tä. Kiimingissä on taas yritysrinta-

Rakennuspaikkoja Kiiminkiin
malla hyvä vauhti päällä. 

On perustettu paljon uusia yri-
tyksiä ja vanhoissakin on tapah-
tunut omistajanvaihdoksia. Pari 
viimeisintä mainitakseni monien 
odottama Kotipizza on avannut 
ovensa liiketalossa ja luomuvilje-
lyä, luomutuotteita ja yrttejä sekä 
erilaisia alan koulutuksia ja kursse-
ja järjestävä Vihertiipertti on muut-
tanut Huttukylään. 

Uusia investointejakin olisi tu-
lossa, kunhan vain löytyisi sopi-
via rakennuspaikkoja. Siinä on-
kin nyt kaupungilla näytön paikka, 
kun oikein mainostavat tyyliin, että 
”otappa yhteyttä, niin katsotaan 
sopiva tontti yrityksellesi”. Toivo-
taan, että näin myös tapahtuu. Alu-
een ehkä kiinnostavimmat alueet 
kiiminkiläisten yrittäjien näkökul-
masta ovat Jäälin liikekeskuksen 

alue, johon on uusi kaava valmis-
teilla, sekä monien mahdollisuuksi-
en Koiteli. Siellä käy tällä hetkellä 
noin 90 000 ihmistä vuosittain. Kä-
vijämäärää olisi helppo lisätä pal-
veluja parantamalla ja monipuo-
listamalla, mikä tukisi myös Oulun 
matkailun vetovoimaa. Myös yrit-
täjäyhdistyksessä on hyvä meno 
päällä. Uusia jäseniä on liittynyt ja 
vanhatkin ovat aktiivisesti muka-
na. Uusia saisi tietysti olla enem-
mänkin, eli nyt vaan rohkeasti mu-
kaan! 

Vuosittainen suuri voimainkoi-
tos on Kiiminkipäivät, jotka tänä 
vuonna ovat 4.-6.8. Järjestelyt ovat 
hyvällä mallilla. Tervetuloa päivil-
le!

Mukavaa kesää kaikille!
Miika Sutinen

Kuva viime mar-
raskuussa PPY:n 
syyskokouksesta 
Kuusamosta, jos-
sa Miika Sutinen 

valittiin uutena 
aluejärjestön hal-

litukseen

Kiimingin Yrittäjät järjestivät aa-
mukahvitilaisuuden kuntavaali-
en merkeissä keskiviikkona 29.3. 
Kiimingin Grillillä. Yrittäjäehdok-
kaat Miika Sutinen Kokoomus, 
Paula Paroll Kokoomus ja Lauri 
Mikkonen Keskusta esittelivät ta-
voitteitaan ja vaaliteemojaan, jon-
ka jälkeen syntyi vilkas keskuste-
lu. 

Tilaisuuteen osallistui pari-
kymmentä yrittäjää. Vaaleissa ei 
kuitenkaan äänet riittäneet val-
tuustopaikkaan hyvästä ja aktii-
visesta vaalityöstä huolimatta. HT

Yrittäjät aamukahvilla

Paula Paroll vasemmalla esittelemässä vaaliteemojaan.
Aamiaispöydän ääressä edessä Mika Illikainen ja Petri 
Karhu ja takana Aimo Matero ja Rauno Salmela. 

Kevätkokouksessa todettiin menneen vuoden olleen vilkkaan toiminnan vuosi. Vierailija Sini Setälä kuvassa vasemmalla. 

Kiimingin yrittäjät piti kevät-
kokouksen perjantaina 5.5. 
Jäälinmajalla. Vierailijana oli 
kokouksessa projektikoor-
dinaattori Sini Setälä nuo-
ria työllistävästä Sijaishaltija 
Oy:stä. Hän kertoi yrityksen 
kautta järjestyneen Oulun 
kaupungin alueella 15-17 vuo-
tiaille nuorille jo 231 kesätyö-
paikkaa. 

Vielä olisi kesätyöstä kiin-
nostuneita nuoria, sillä yrityk-
seen oli tullut yli 500 nuorten 
työhakemusta. Asiasta viri-
si vilkas keskustelu ja useat 
yrittäjät kertoivat myönteisiä 
kokemuksia nuorten kesä-
työpaikoista. Nähtiin myös 
tärkeänä, että nuoret saisivat 
työkokemusta.

Toimintakertomuksessa 
todettiin kuluneen vuoden ol-
leen yhdistyksen 35. toiminta-
vuosi. 

Kiiminkipäivät järjestet-
tiin 42. kerran elokuussa ja oli 
yrittäjien vuoden päätapahtu-
ma. Yrittäjillä oli perinteinen 
markkinaravintola ja järjestet-
tiin kolmatta vuotta peräkkäin 
kylpytynnyriarpajaiset sekä 
arvottiin polkupyörä. Vuoden 
yrittäjänä palkittiin Minna ja 
Kyösti Huru Kiimingin Grilli/
Tulikurkku Oy. Talkoolaisil-
le järjestettiin syyskuussa ilta 
Tunnelmatuvalla. 

Kiimingin Yrittäjillä vilkas toimintavuosi
Vanhan ja uuden hallituk-

sen perinteinen ”kapulan-
waihto” -tilaisuus vietettiin 
helmikuussa pakopelien mer-
keissä, jonka jälkeen jälkipelit 
Ravintola Hellassa. 

Puheenjohtajana toimi 
Miika Sutinen, varapuheen-
johtajana Mari Halkola sekä 
jäseninä Kaisuleena Joenvää-
rä, Lauri Mikkonen, Minna 
Huru, Sirpa Runtti, Mari Sil-
takoski, Mari Kukkonen, Jou-
ni Nissi ja Vesa Ojala. 

Sihteerinä toimi Mari Silta-
koski ja rahastonhoitajana Sir-

pa Runtti. 
Huhtikuun alussa järjestet-

tiin Perheretki Ounasvaaral-
le. Retki oli kaksipäiväinen ja 
osallistujia oli runsaasti. 

Toukokuussa järjestettiin 
yrittäjien perheulkoilupäivä 
Koitelissa yhteistyössä Kii-
mingin Urheilijoiden ja Seu-
rakunnan kanssa. Yrittäjien 
Kuntokurssi kokoontui syk-
syllä yhdeksän kertaa mm. 
suunnistuksen, kuntosalin, 
kahvakuulan ja kehonhuollon 
merkeissä. Yrittäjät haastettiin 
mukaan myös Piispan sauva-

kävelytapahtumaan. 
Pikkujoulu järjestettiin 

marraskuussa Kelokellaris-
sa ja siinä yhteydessä pidet-
tiin myös yhdistyksen syys-
kokous.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien vuosikokoustapah-
tumaan osallistuttiin Kuu-
samossa. Siellä valittiin 
jatkamaan aluejärjestön pu-
heenjohtajana yhdistyksen jä-
sen Lauri Mikkonen ja alue-
järjestön hallitukseen valittiin 
Miika Sutinen, varalle Kaisu-
leena Joenväärä. Samalla osal-

listuttiin Kuusamon Yrittäjien 
50-vuotisjuhlaan. 

Stipendeillä palkittiin Lai-
vakankaan ja Jokirannan kou-
lujen sekä Kiimingin lukion 
oppilaita yhteensä kuusi op-
pilasta. 

Yhdistyksen julkaisema 
Kiiminkilehti ilmestyi kolme 
kertaa. Jäsentiedotusta hoi-
dettiin pääasiassa sähköpostin 
välityksellä, yhdistyksen net-
tisivuilla ja facebook-sivulla. 

Jäsenmäärä oli vuoden-
vaihteessa 144 jäsentä. HT
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Puheenjohtajalta terveiset  s. 2
Kiimingin Yrittäjillä vilkas toimintavuosi s. 2
Yrittäjät aamukahvilla s. 2

Anna aistiesi valita

Meiltä laaja 
valikoima teetä, 

terveelliset 
luomupähkinät 
ja -siemenet, 

-kuivahedelmät sekä 
herkkuhetkien 

tuotteet, superfoodit 
ja useita oululaisia 
tuotteita suklaista 

saippuaan.

Kuudes Maku 
Rotuaarilla 

Kirkkokatu 23-25 Oulu

Kiertuekalenteri: www.sm-karaoke.fi

 

Liput 10 € (sis. narikan). 
Lippuja saatavissa myös 
ennakkoon Pub Neidonkengästä 
Terveystie 2 Kiiminki

 

Tervetuloa 
viihtymään!

SM-karaoke karsinta 
Pub Neidonkengässä 12.5.2017
Klo 21:00-03:00 ilmoittautuminen 

kisaan alkaa klo 21:00

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingo

Hannuksen kyläyhteisön kotisivut: 
hannus.kiiminki.dy.fi

PäävoiTTo 100 €
joka parittoman viikon keskiviikkona.

Mitä enemmän pelaajia, 
sitä suuremmat voitot.

10.6.2017 klo 18 
Pölöhöttäjät esittää näytelmän: 
Suomessa eletty ... sata vuotta

Esitys on ulkona. 
Kahvilippu 10 €.Avoinna 8-18 joka päivä, myös la-su

Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

Paljon kukkivia ruukkukukkia

Kestävät omenapuut 30 €/kpl, 55 €/2 kpl

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

PUUTARHAMULTAA 4 €/50L, 
20 €/6 säkkiä (0,067 sent.litra)
(myös peräkärrykuormat)

orvokki 20 kpl /12 €, 10 kpl/7 €
Kukkiva, karaistunut, 
Kiimingissä kasvanut

harjutie 16, 91300 Ylikiiminki

Kukka- ja Hautauspalvelu

Liike (08) 817 7018 | Arto 040 532 1986

http://www.kukkajahautauspalveluwathen.fi

Hetkellä
Surun

Saattaja

arto.holmi@hautauspalveluwathen.fi

Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

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

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula §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

Yritysten tulisi päivittää tie-
totekniikkansa ja toiminta-
ohjeensa uuden EU:n tieto-
suoja-asetuksen mukaisiksi.  
Tätä mieltä on kiiminkiläi-
nen tietokonsultti Jyrki Sii-
vola.

– Vuoden päästä yrityksil-
lä pitäisi olla asiat kunnossa, 
kuinka henkilötietoja ja tieto-
suoja-asioita käsitellään, Sii-
vola kertoo.

Tietotekniikan muuttami-
nen EU:n direktiivien mu-
kaisiksi ei ole välttämättä ko-
vin suuri projekti. Siivolan 
mukaan yrityksissä pitäisi 
miettiä, missä ja kuinka tie-
toja säilytetään. EU:n tieto-
suoja-asetus nimittäin halu-
aa suojata henkilötiedot niin, 
etteivät ne pääse vuotamaan 
vääriin käsiin.

– Pitäisi tehdä asiakirja, 
josta ilmenee miten henkilö-
tiedot on säilytetty ja kuka 
niistä vastaa. 

Tietomurrot ovat yritys-
ten riesana nykyisin. Tällä 
hetkellä tapahtuu niin kut-
suttuja ramsonware-tapauk-
sia. Tällaisessa tapauksessa 
yritykseen lähtetään sähkö-
postilla linkki, jota näpäytet-
tyä saadaan tietokoneeseen 
haittaohjelma. 

Pahimmassa tapaukses-
sa se leviää koko yritykseen. 
Tämän jälkeen haittaohjelma 

voi esimerkiksi varastaa tai 
lukita tiedostoja. Sitten yri-
tykseltä vaaditaan rahaa, jot-
ta tiedostot saadaan avattua 
tai palautettua.

– Heikoin lenkki tietotur-
va-alalla on ihminen. Tarvi-
taan ihmisten koulutusta ja 
tietoisuuden nostamista tie-

toturva-asioissa, Siivola sa-
noo.

Jyrki Siivolan yrityksen 
kotipaikka on Kiiminki, mut-
ta hän toimii koko Suomen 
alueella. Siivola kertoo, että 
tietokonsultin työssä kes-
kitytään tietoturvaan, do-
kumentin, tieto- ja laatujär-

jestelmien kehittämiseen ja 
tietojen hallintaan yrityksis-
sä.

– Tyypilliset asiakkaa-
ni ovat suuria ja keskisuuria 
yrityksiä. Yksityisasiakkaita 
ei käytännössä ole ollenkaan, 
hän sanoo.

Tietomurrot ovat yritysten riesana nykyisin, sanoo tietokonsultti Jyrki Siivola. -Tarvitaan ihmisten 
koulutusta ja tietoisuuden nostamista tietoturva-asioissa

Kiimingin Yrittäjät ry:n hallitus s. 3
Kaikkia linkkejä ei kannata klikata s. 3
Yrittäjät perheretkellä s. 5

lapkaara vaihtoi omistajaa s. 6 
Kiimingin urheilijat toimii laaja-alaisesti s. 6
Ohjelmatarjonta lisääntyy neidonkengässä s. 7

aK-Perustustöillä riittää kysyntää s. 8
Kiiminkijokimelonta tarjoaa 
elämyksiä luonnossa s. 8

ilmapiiri elpynyt rakennusalalla s. 9
BusinessOulu -sivu s. 11
 roihuPuu aloitti pyöröhirsituotannon s. 11

Terveystie 2 
Kiiminki

Kaikille osallistujille luvassa palkintoja! 
Tervetuloa mukaan!

Kaikkia linkkejä ei kannata klikata
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Oulun Ideapark tarjoaa huolettoman 
ostosreissun koko perheelle. Shoppailun lisäksi 
Ideaparkissa pidetään hauskaa ja nautitaan 
unohtumattomista tapahtumista! 

SKIDIPARK
Huvittelua Oulun Ideaparkissa! Sisähuvipuisto Skidiparkista 
hauskaa tekemistä ja aktiviteetteja perheen pienimmille!

sisähuvipuiston aktiviteetteja & palveluita mm. 
seikkailulabyrintti • liukumäki • trampoliinit • 
pallomeri • kiipeilyseinä • putkitunneleita • 
pomppulinnamaailma • dancing discopallo • 
MINIGOLF • akkuautojen liikennerata • 
rallipelit • peliautomaatit  • 
kahvila • synttärihuone

Parasta Skidiparkissa on se, että siellä voit  pitää aina hauskaa, satoi tai paistoi!

ideapark.fi ideapark_ouluideapark.oulu

Ideapark Oulu, Ritaharjuntie 49, 90540 Oulu | p. 020 110 2200 

IDEAPARKISTA
MUOTIA, ELÄMYKSIÄ 
JA VAPAA-AIKAA!

Puuhaa
perheen

pienimmille!

Skidipark Oulun Ideaparkissa
p. 020 110 2210
oulu.ideapark.fi/skidipark

PARTURI

IDEAPARK

AVOINNA 

VUODEN 

JOKAISENA 

PÄIVÄNÄ! 

MA-PE 10-20, LA 10-18, SU 12-18

KATSO ERIKOISPYHIEN AUKIOLOAJAT 

IDEAPARK.FI -SIVUILTA!

IDEAPARKISSA LIKI 60 VETOVOIMAISTA LIIKETTÄ, RAVINTOLAA JA KAHVILAA:

RAVINTOLAMAAILMAJA SKIDIPARK 
AVOINNA 
LAUANTAISIN 
KLO 20 SAAKKA!

14.5. Äitienpäiväjuhlat
10.6. Summer Street festival3.-9.7. Dino World Ideaparkinpiha-alueella
15.-16.7. Skidiviikonloppu

Ideaparkissa tapahtuu!

Avajaiset 
kesäkuussa!

Ranneke 
vain

9,-
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Kiimingin Yrittäjien perhe-
retki on perinne. Maaliskuun 
lopussa starttasi linja-au-
to Kiimingin Grillin pihasta 
määränpäänään tällä kertaa 
Pikku-Syöte. 

Kiimingistä löytyy kol-
me linja-automatkoja tarjo-
avaa yritystä ja olemmekin 
vähän vaihdelleet kyyditys-
tä eri vuosina näiden kesken. 
Suosittelen muitakin kiimin-
kiläisiä pyytämään tarjouk-
sia matkoista paikallisilta toi-
mijoilta.

Kiipeilyä ja  
ampumista
Perillä Pikku-Syötteellä oli 
mahdollisuus totta kai laske-
tella ja lautailla, mutta myös 
kokeilla jousiammuntaa ja 
seinäkiipeilyä. Mukava jouk-

Yrittäjät perheretkellä

ko lapsia ja aikuisia aloit-
tikin päivän jousiammun-
nalla. Mukana oli sekä ihan 
ensimmäistä kertaa oikeaa 
jouskaria kädessään pitäviä, 
että vähän kokeneempiakin 
kavereita. Ja hyvin onnistui 
niin pienillä kuin isoillakin, 
saimmehan hyvät ohjeet ja 
apua tarvittaessa.

Välillä kävimme nautti-
massa lounasta hotellin lou-
nasravintolassa ja sen jälkeen 
oli vuorossa testi, kenen täy-
si vatsa pysyy mukana seinä-
kiipeilyssä. Tätäkin lajia oli 
kokeilemassa sekä ensiker-
talaisia, että aikaisemmin kii-
peilleitä. Vain yksi aikuinen 
uskaltautui kokeilemaan, 
mutta lapsista löytyi innok-
kaita ja suorittipa osa kaikki 
seinät hienosti läpi, helpoim-
masta vaikeimpaan.

Upea ilma  
ulkoiluun
Puolet porukasta oli aloitta-
nut heti Syötteelle saavut-
taessa laskettelun ja lautai-
lun merkeissä, nauttien koko 
päivän mahtavasta ulkoilu-
ilmasta. Sää todellakin suosi 
meitä, aurinko paistoi kirk-
kaalta taivaalta. Ampumas-
sa ja kiipeilemässä olleetkin 
ehtivät hyvin laskemaan lop-
pupäiväksi. Kun laskettelu-
keskuksessa ei ollut tuona 
lauantaina ruuhkaakaan, ei 
hissijonoissa tarvinnut aikaa 
kuluttaa.

Makkaranpaistopaikalla 
kävi välillä kuhina, kun isom-
pi joukko retkeläisiä tuli ker-
ralla pitämään taukoa. Mak-
karaa paistui tasaiseen tahtiin, 
eikä laskijoiden tarvinnut kau-

aa odottaa tullessaan tauolle.
Pienimmät lapsista vietti-

vät aikaansa pulkkamäessä 
ja ehtipä yksi perhe käydä lä-
heisellä huskyfarmilla kokei-
lemassa koiravaljakkoajelua.

Vaalitaanko  
perinnettä
Viime vuonna perheretkellä 
oltiin yötäkin. Tänä vuonna 
käytiin ihan vain päiväsel-
tään. Saapa nähdä mitä ensi 
vuonna keksitään. 

Jos olet Kiimingin Yrittäji-
en jäsen etkä ole vielä osallis-
tunut retkillemme, lähdepä 
mukaan ensi kerralla! Ja hu-
pitoimikunta ottaa aina hy-
viä ideoita vastaan.

Mari Siltakoski

Nuotiopaikalla makkaraa paistui tasaiseen tahtiin.

”Jos olet Kiimingin Yrittäjien jäsen etkä ole vielä osallistunut 
retkillemme, lähdepä mukaan ensi kerralla! Ja hupitoimikunta 

ottaa aina hyviä ideoita vastaan.”

Sää oli mitä mainioin ja ihme kyllä 
rinteessä hyvin tilaa laskea.

Seinäkiipeilyäkin pääsi kokeilemaan – ne jotka uskalsivat.

Nuoriso käytti ajan hyödyksi kännyköiden kanssa, kun jalat le-
päsivät laskujen välillä.

www.residenssi.com

PARTuRI-KAMPAAMO 

KAROLIINA
Riitta ja Eija

Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261

Avoinna: ma-pe 9-18, la sopimuksen mukaan

Lahjapaketit ja lahjakortit Äidille

Jäälihalli kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta kaudesta.
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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.

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

Koko perheen hiushoitola

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä

Puh. 040 828 3778

Parturi-Kampaamo
Hiushoitola

Avoinna sopimuksen mukaan.

Palvelua lähellä sinua!

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!

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

tuohimaantie 12, Kiiminki

Myös 
lahja-
korTiT

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Vauvahieronta
Hemmotteluhoidot 

Autokorjaamo Lapkaara on 
vaihtanut omistajaa. Uu-
det omistajat ovat oululaiset 
Arto ja Sara Kankaala. Omis-
tajavaihdos tapahtui marras-
kuussa.

Omistajavaihdoksen myö- 
tä on tehty hallilaajennus 

Lapkaara vaihtoi omistajaa

ja uutta työvoimaa rekry-
toidaan. Tällä hetkellä Lap-
kaarassa on töissä yhdeksän 
henkilöä.

Uudessa hallissa on kak-
si uutta nosturia viiden ai-
emman lisäksi eli yhteensä 
seitsemän. Halli käsittää 150 

neliötä ja se sijaitsee entisen 
kiinteistön yhteydessä. 

- Siellä on nyt paikka, 
missä voimme korjata säh-
kövikoja.  Tarkoituksemme 
on hallitusti kasvaa suurem-
maksi ja laadullisesti pa-
remmaksi korjaamoksi, Arto 
Kankaala muotoilee.

Henkilökuntaan on tar-
koitus rekrytoda lisää työnte-
kijöitä. Tällä hetkellä työpo-
rukassa on 5 autoasentajaa, 
ja näiden lisäksi töihin pitäisi 
palkata valmisasentajia.

– Uudella valmisasentajal-
la pitäisi olla monen vuoden 
työkokemus ja hän pystyy it-
senäisesti työskentelemään, 
Arto Kankaala kertoo.

Lapkaaran työntekijä, Mikko Tervo rengashommissa.

Arto Kankaala on toinen Lap-
kaaran omistaja.

Sara Kankaala omistaa mie-
hensä Arton kanssa Lapkaa-
ran.

Sara työskentelee Salon 
Sara parturikampaamoket-
jussa. Lapkaarassa hän tekee 
markkinointi- ja paperiasioi-
ta. Arto oli puolestaan aika-
semmin maarakennusalalla.

– Autot ovat aina kiinnos-
taneet. Kun vastaamme tuli 
ilmoitus, että terve yritys oli 
myynnissä, kiinnostuimme 
siitä, Arto sanoo.

Lapkaaralla on kahden-
kymmenen toimintavuoden 
ajalta paljon vakioasiakkaita. 
Omistajavaihdoksen myötä 
asikaskunta on kasvanut.

– Korjaamme kaikkia 
mahdollisia autoja, Arto ja 
Sara sanovat.

Kiimingin Urheilijat toimii laaja-alaisesti

Kiimingin Urheilijat paitsi 
tarjoaa monipuolisia liikun-
tamahdollisuuksia niin ter-
veys- ja kuntoliikunnan ystä-
välle kuin kilpaurheilustakin 
pitävälle. Liikuntatoiminnan 
lisäksi KiimU:n jäsenet ovat 
vuosikymmenten varrella 
talkoilleet useasti kunnan lii-
kuntapaikkojen kunnostami-
sessa.

Tänä keväänä Kiimingis-
sä luotiin lunta pesiskentältä  
talkoilla pari päivää ennen 
vappua, jotta kenttä joutui-
si pelikuntoon nopeasti. Täl-
laisesta talkoilusta on apua 
ja kaupungin liikuntalaitos-
päällikkö Matti Rautio toi-
voo toiminnan jatkuvan.

- Urheiluseuralla on 
aito motiivi, koska talkoile-
malla seura pystyy nopeut-
tamaan liikuntapaikan käyt-

töönottoa ja oman toiminnan 
aloittamista, toteaa Rautio.

Pesäpallokausi käynnis-
tyi toukokuun alussa ja Kii-
mingin pesiskentällä tullaan 
näkemään huikeita SM ta-
son kotiotteluita, joita tarjo-
aa KiimU:n  B-ikäisten nais-
ten joukkue. 

Pitkälle jatkunut talvi 
ja kylmä kevät on hidasta-
nut suunnistuskauden aloit-
tamista täydellä teholla. 
KiimU:n osalta kausi aloite-
taan Oulurasteilla Jäälin Lai-
vakankaalla 18. toukokuuta.

Kesäkuussa viikko ennen 
juhannusta Ponnonmäen ur-
heilukentällä järjestetään 
heittokarnevaalit. Lauantai-
na kisataan nuorten sarjoissa 
ja sunnuntaina on vuorossa 
aikuisurheilijoiden mittelöt. 
Molemmat päivät tarjoavat 

hyväntuulisen kisatapahtu-
man, jossa yleisöllä on muka-
va seurata kilpailusuorituk-
sia rennossa kisailmapiirissä.

Kimmokkeessa hyvin-
vointia ja terveysliikuntaa 
on mahdollista harrastaa läpi 

kesän joko omatoimisesti ja 
ohjatuissa ryhmissä, joita on 
useita viikoittain läpi kesän. 
Kesäkuussa kuntosaliharjoit-
telusta kiinnostuneille järjes-
tetään aloittelevalle harrasta-
jalle suunnattu kurssi.

Lumi sai kyytiä kiimulaisten toimesta 
Kiimingin pesäpallokentällä 26. huhti-
kuuta. Lumenkolaus joudutti merkittä-
västi kentän jouduttamista pelikuntoon.

KIMMOKE 
Viitantie 23, Kiiminki  
 
Nyt on hyvä aika aloittaa.  
 

Kimmokkeen kuntosalilla voit harjoitella myös 
kertamaksuilla. 
Lapsiparkki kuntosaliasiakkaille maanantaisin klo 
15.00-16.30. 
 
Hinnasto  www.kiimu.fi     
Kulkulätkällä sali auki 5.30-23.30
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Vuokraamme Kiiminkijoen varrella 
sijaitsevaa Toivolaa juhlatilaisuuksiin.

Häät, syntymäpäivät tai muu juhla suunnitteilla?
Etsitkö juhlapaikkaa?

löydät meidät myös 
Facebookista

Puh. 045 117 0171
https://nuorisoseuratoivola.com/

Ravintola Neidonkengässä 
on vaihtunut yrittäjä. Uusi 
ravintoloitsija on kempele-
läinen Tanja Simsek, joka 
vuokrasi ravintolan Paula 
Parollilta. Simsekin taustal-
ta löytyy ravintolatoimintaa 
Oulunsalosta. Yrittäjävaih-
doksen myötä ravintolakin 
uudistuu. Simsek kertoo, 
että ohjelmatarjonnan osuut-
ta tullaan lisäämään. 

– Perustoiminta ei muutu, 
sillä pysymme pubina edel-
leen. Lisäämme kuitenkin 
ohjelmatarjontaa ja kuunte-

Ohjelmatarjonta 
lisääntyy Neidonkengässä

lemme asiakkaiden toiveita, 
millaista ohjelmaa sinne voi-
taisiin saada, Simsek sanoo.

Tarkoituksena on, että 
Neidonkengässä esitettäi-
siin ihmisiä kiinnostavaa 
musiikkia tasaisin väliajoin. 
Luvassa ovat muun muas-
sa karaoken SM-kisat ja ysä-
ribileet 3.6, joita tahdittaa Jy-
säri-bändi. Tähän mennessä 
Neidonkengässä ovat esiin-
tyneet paikalliset bändit. Vä-
hän tunnetumpien esiintyji-
en tuomista Neidonkenkään 
harkitaan.

– Katsotaan nyt, kuinka 
tunnettuja artisteja pystym-
me ravintolaamme jatkossa 
tuomaan, Simsek toteaa.

Sunnuntaisin Neidonken-
gässä on tietovisa kello 17, ja 
visailu tapahtuu porukoissa.

Neidonkenkä käsittää 
kaikkiaan 168 neliötä. Ra-
vintolaan mahtuu kaikkiaan 
noin 100 asiakasta. 

Kiinteistön ja pubin omis-
taja Paula Paroll puolestaan 
jatkaa töitään Avecran juna-
emäntätoiminnan palveluk-
sessa.

Laivakankaantie 1Jääli | 08 8166390 | auki ma-pe 10-22, la-su 11-22
Jääkiekon MM-kisojen ensimmäistä Suomen ottelua Valko-Venäjää vastaan 
seurattiin perjantai-iltana mielenkiinnolla.
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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

-Katsastustarkastukset, -korjaukset ja -käytöt
-Bensiini- ja dieselautojen päästömittaukset
-Moottoriremontit
-Rengastyöt + tasapainotukset
-Hitsaukset ja ruostekorjaukset
-Huollot, öljyt, varaosat
- Vikadiagnoosit

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

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

Renkaat ja vanteet edullisesti!  
Asennukset ja tasapainotukset 
ammattitaidolla!

050 301 7367
... ym.

Maksuina käy käteinen, 
pankkikortit, Visa, Master.

Ojatie 19, Jääli

ROIHUPUU OY
PARHAASTA POHJOISEN PUUSTA 

Raimo Puolakanaho 
p. 040 501 1132
info@roihupuu.fi
facebook.com/RoihuPuu

Pyöröhirrestä 
laadukkaat 
ulkorakennukset 
ja kalusteet

AK-Perustustöillä 
riittää kysyntää
Suomen talous on elpymäs-
sä, sillä rakentaminen li-
sääntyy. AK-Perustustöiden 
Antti Krekilä kertoo, että ra-
kennusten perustustöitä riit-
tää nykyisin mukavasti.

– Tästä vuodesta tulee pa-
rempi kuin viime vuodesta, 
Krekilä arvioi.

AK-Perustustyöt työllis-
tää vaihtelevasti ihmisiä se-
songin mukaan. Yhtiön toi-
mintasäde ulottuu koko 
Suomeen.

– Työllistämme Oulussa 
muutaman ihmisen. Etelässä 
on puolestaan 4-7 henkilöä 
kausiluontoisesti, sillä nämä 
ovat työmaakohtaisia pro-
jekteja. Etelä-Suomessa oleva 
porukka tekee lähinnä jänne-
punosvaijeritöitä parkkihal-
leihin tai vastaaviin kohtei-
siin, Krekilä toteaa.

Yhtiön tyypilliset raken-
nuskohteet ulottuvat pienta-
lotyömaista isoihin projek-
teihin. AK-Perustustöillä on 
parinkymmen vuoden koke-
mus betonirakentamisesta.

– Valmistamme kaiken-
laisia rakennusten betonisia 
perustuksia. Teemme koko-
naisvaltaisia urakoita, joihin 
sisältyvät materiaalit ja työt.

– Kolmasosa asiakkais-
tamme ovat yksityisiä ja lo-
put rakennusliikkeitä. Sil-
loin kohteina on esimerkiksi 
rivitaloja, kerrostaloja tai jul-
kisen puolen rakentamista, 
Krekilä kertoo.

Maatöitä AK-Perustus-
työt ei tee, mutta heidän 
kauttaan sellaiset voidaan 
välittää kyseisiä töitä teke-
välle yritykselle.

– Kauttamme löytyy luo-
tettavia rakennusalan yhteis-
työkumppaneita maanra-
kennustöistä alkaen, Krekilä 
toteaa.

Kuvassa perustuksen antu-
rat.

Antti Krekilä on toiminut alkusyksystä lähtien myös Jäälissä en-
tisen Laivakankaan grillin, nykyisen Jäälin Messin yrittäjänä. 

Vuotuinen retkimelontata-
pahtuma Kiiminkijokime-
lonta järjestetään 9.-11.6. Kii-
minkijoella. Kolmen päivän 
aikana melotaan Utajärven 
Juorkunajärveltä Kiimin-
gin Koiteliin, yhteensä noin 
100 km. Melontaan pystyy 
osallistumaan koko matkal-
le, mutta myös lyhyemmille 
päivämatkoille. 

Kiiminkijokimelonta tarjoaa elämyksiä luonnossa
Melontatapahtumaa käy-

tiin markkinoimassa maa-
liskuussa ITB-messuilla 
Berliinissä. Tulevat viikot 
näyttävät, saadaanko tapah-
tumaan myös osallistujia 
Suomen rajojen ulkopuolel-
ta. Melontajokena Kiimin-
kijoki on jo tunnettu Keski-
Euroopassa, sillä vuosittain 
pieniä ryhmiä saapuu melo-

maan omatoimisesti.  
Kiiminkijokimelonta te-

kee aluetta tunnetuksi. Joki-
varren kuntien alueella ky-
läseurat ja matkailuyrittäjät 
järjestävät osallistujille ruo-
kailut ja melontapäivän päät-
teeksi oheisohjelmaa. 

-Meloessa pystyy nautti-
maan luonnonrauhasta ja ha-
vainnoimaan ympäristöä ai-

van uudella tavalla. Kaikki 
kiinnostuneet nyt reippaas-
ti ottamaan yhteyttä, niin 
voimme yhdessä suunnitel-
la sopivan matkan ja auttaa 
melontakaluston hankinnas-
sa, kehottaa käytännön jär-
jestelyistä vastaava yrittäjä 
Harri Tapio / Backwood Ac-
tion. Lisätietoa www.kiimin-
kijoki.fi

www.yrittajat.fi/liity

Kiimingin Yrittäjät rY:n 
tiEDOtuslEhti  tOuKOKuu  2017

julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Miika Sutinen, Kiimingin Yrittäjät ry pj
toimittajat: heimo turunen p. 0400 385 281,  vkkmedia@vkkmedia.fi
 jyri-jussi rekinen,  jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: VKK-Media Oy/Heimo Turunen p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
 sirpa runtti, sirpa@vkkmedia.fi
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen p. 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: suomalainen lehtipaino Oy Kajaani

Kiiminki-lehti on luettavissa netissä: www.vkkmedia.fi  klikkaa linkistä: lehdet 
(sieltä löytyvät myös aiemmin ilmestyneet lehdet)

www.yrittajat.fi/kiiminki

KIIMINKI L E H T I SEuraaaVa 
Kiimingin 

Yrittäjät rY:n 
julKaisEma 

KiiminKi-lEhti 
ilmEstYY 

ElOKuussa 
2017, EnnEn 

KIIMINKIPÄIVIÄ 
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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

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

Kiimingistä lähtöisin ole-
va rakennusalan yritys KTC 
Group kasvattaa toimintaan-
sa.

– Vuodentakaiseen tilan-
teeseen verrattuna myyn-
ti on nyt lähes tuplaantunut, 
toimitusjohtaja Olli Kuiva-
mäki sanoo.

Syynä tähän on Kuiva-
mäen mukaan rakennusalan 
yleinen elpynyt ilmapiiri. 
Markkinat ovat virkoamas-
sa monen vuoden hiljaiselon 
jälkeen. 

KTC Group rakentaa 
kauppapaikkoja, toimtiilo-
ja yrityksille ja julkishallinon 
tiloja.

Tällä hetkellä pohjoisen 
kohteissa KTC Groupilla 
suurimpina hankkeina ovat 
julkiset - ja kauppapaikkara-
kennukset. Esimerkiksi Yli-
Kiimingissä rakennuskoh-
teiksi tulivat liikenneasema, 
seurakuntakeskus ja linja-
autohalli. Oulun satamassa 
on nousemassa terminaali ja 
Tupokseen on rakennettu ke-
hitysvammaisten hoivakoti.

– Yliopistokiinteistöt on 
merkittävä asiakas. Olemme 
pääseet yliopistorotaatioon 
mukaan. Aina kun joku tie-
dekunta tarvitsee uusia tilo-
ja, olemme tekemässä niitä.

– Samalla yliopiston 70-lu-
vulla rakennetut tilat päivite-
tään nykypäivän tasolle. Ra-
kennukset peruskorjataan 
täysin ja varustetaan muun 
muassa nykyaikaisella ilmas-
toinnilla ja tilojen jäähdytyk-
sellä, Kuivamäki kertoo.

Yhtiön edellisen tilikau-
den liikevaihto oli 5 miljoo-
naa euroa. Seuraavan tili-
kauden liikevaihto arvellaan 
olevan 8 miljoonaa euroa.

– Vuosi sitten töitä teh-
tiin 20 ihmisen voimin. Nyt 
töissä on 40 ihmistä. Onnek-
si hyviä osaajia on liikkeel-
lä ja onneksi olemme pysty-
neet pitämään vanhat hyvät 
työntekijämme töissä. Tä-
män kokoisen yrityksen tär-
kein pääoma ovat työnteki-
jät, Kuivamäki arvioi.

Vaikka kasvu on rivak-
kaa, ei yrittäjien kannata ryh-
tyä paukuttelemaan henk-

Ilmapiiri elpynyt rakennusalalla

Olli Kuivamäki on KTC Groupin toimitusjohtaja.

KTC Goupin työpäällikkö Ari Tihinen vas ja vastaava työnjohtaja Jukka Tuomela valvovat lai-
tepetien asennusta Linnanmaan yliopiston katolla.

seleitään. Tähän ovat syynä 
kiristyneet julkistaloudelliset 
säädökset. Rakennuslaki- ja 
määräykset ovat muuttuneet 
ja monimutkaistuneet.

– Vielä ollaan herkällä tä-
män nousun kanssa. Lain-
säätäjien ja viranhaltijoiden 
taholta yrittäjien rekeen on 
laitettu lisää taakkaa. Siihen 

hommaan pitäisi saada nyt 
malttia. 

– Markkinat maksavat 
kuitenkin viulut, ja loppu-
tuotteeseen tulee lisää hin-
taa, jos meille annetaan uusia 
velvoitteita. Markkinoiden 
hintataso ei ole vielä nous-
sut, Kuivamäki muotoilee.

Kiimingin yrittäjäkuntaa 

hän kuitenkin kehuu. 
– On mukavaa, kun yrit-

täjillä on nyt tekemisen mei-
ninki. Olemme verkostoi-
tuneet Kiimingin alueella 
hyvien yhteistyökumppa-
neidemme kanssa. Meidän 
kaikkien etu on, että kaikki 
pärjäävät, Kuivamäki sanoo.

mYYntiEDustaja:
timo uusi-illikainen

040 648 5544

PaiKallista Osaamista
Kiimingistä
iKKunamaistEri

PIHLa IKKuNaN VIraLLINEN
jällEEnmYYjä
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ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg ja Sampo Heikkilä

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

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ VuodEsTa 1983

UUdet proteesit, proteesien pohjaUkset ja
korjaUkset asiakkaan toiveet huomioiden.

TARUVAATE
Kokokuja 1, 

90900 Kiiminki
p. 08 8161862

Verhojen ylä-
ja alakäänteen

ompelu kankaan 
hinnalla

6,50 €/kpl
Äidille esiliinat

Aukioloajat:
Ma-Pe 9-18. La 9-12  
1.6 alk. la suljettu

Kaikenlaiset sivun-
valmistus- ja painopalvelut 

kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi 

Betoniperustukset
Ak-perustustyöt

p. 040 9632385
040 723 4966

www.ktcgroup. 

Voi osallistua koko matkalle tai lyhyemmille päivämatkoille. 
Jokivarren kuntien alueella kyläseurat ja matkailuyrittäjät järjestävät 

melojille ruokailut ja melontapäivän päätteeksi oheisohjelmaa. 
Käytännön järjestelyistä vastaava

 yrittäjä Harri Tapio / Backwood Action. 
Ilmoittautumiset info@backwoodaction.fi 6.6.2017 mennessä.

KIIMINKIJOKIMELONTA - ELÄMYKSIÄ LUONNOSSA
Kiiminkijokimelonta järjestetään 9.-11.6.2017 

Kiiminkijoella alkaen Utajärven Juorkunajärveltä 
Kiimingin Koiteliin, yhteensä noin 100 km

www.kiiminkijoki.fi

Kiiminkijoki – erämaajoki lähellä sinua

Osallistumismaksut
KOlmen päivän 
melonta 80 euroa

päivän 
melonta 40 euroa

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

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

- kesän juhliin käytössä
 laaja piha, jossa myös
 esiintymislava ja 
 katsomo
- saunaillat isossa 
 Rantasaunassa
- pitopalvelut
- yritysten virkistys-
 päivät
- arki-iltojen kokoukset
 ilman tilavuokraa

Jäälin Maja
puh. 050 370 1048
www.jaalinmaja.fi

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/kiimingin-yrittajat
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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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RoihuPuu aloitti pyöröhirsituotannon

Yllä Roihupuun pyöröhirsistä tehty vaja ja alakuvassa jykevistä 
materiaaliesta tehtyjä kalustepenkkejä. Kuvassa oikealla pyö-
röhirsiliiteri, joita Roihupuu tekee erikokoisina. Pikkukuvassa 
Roihupuun toimitusjohtaja Raimo Puolakanaho. Rakennuspuusepäntyöyritys 

RoihuPuu Oy aloittaa pyörö-
hirsituotannon. Hirrestä on 
tarkoitus rakentaa pieniä pi-
harakennuksia, grillikatok-
sia, laavuja, ulkokalusteita ja 
pieniä pihasaunoja. Talvis-
aikaan valmistetaan muun 
muassa kynttilälyhtyjä.

Toimitusjohtaja Raimo 
Puolakanaho on harrastanut 
pyöröhirsirakentamista kuu-
tisen vuotta.

– Olen opiskellut samal-
la pyöröhirren käyttäymis-
tä. Päätin nyt kokeilla sitä 
yritysmielessä. Uskoisin että 

näille tuotteille on kysyntää, 
Puolakanaho sanoo.

RoihuPuu Oy:lle tulee 
oma pienimuotoinen pyörö-
hirsimallisto, mutta tuottei-
ta tehdään myös asiakkaiden 
toiveiden mukaan. Hinnat 
alkavat noin 1 000 eurosta.

– Hintahaarukka tuotteis-
sani on suurin piirtein sama, 
kuin vastaavissa rautakau-
poissa myytävissä kevythir-
situotteissa. Ero on siinä, että 
minä teen tuotteet kunnon 
pyöröhirrestä, joka on yleen-
sä halkaisijaltaan 12 senttistä, 
Puolakanaho kertoo.

Hän ostaa rakennusmate-
riaalit lähimetsistä, jonka jäl-
keen puut sorvataan pyörö-
hirsiksi. Ulkorakennuksiin, 
kuten esimerkiksi liitereihin 
puut voidaan laittaa tuoree-
na. Pyöröhirsi ei juurikaan 
taivu kuivuessaan. Kehikos-
sa se kuivuu aika äkkiä. 

– Umpiseinään tulevat 
hirret kuivatetaan. Ne hirret 
tehdään valmiiksi talvella ja 
keväällä ne kuivuvat, Puola-
kanaho toteaa.

Roihupuun hirsituottei-
den asiakaskunta sijaitsee 
Oulun alueella. Hirsiä voi-

daan toimittaa kuitenkin 
kaikkialle maahan. Toimin-
ta käynnistyy toukokuun ai-
kana Alakylässä sijaitsevissa 
toimitiloissa.

– Yritystoiminnan alku-
taipaleella sain apua Busi-
ness Oulun Timo Paakkolal-
ta, Puolakanaho sanoo.

– Paakkola auttoi yrityk-
sen käynnistämisessä, osa-
keyhtiön perustamisessa 
sekä muissa alun paperiasi-
oissa. Hänen apunsa oli kor-
vaamatonta, ja toimistokin 
sijaitsi lähellä, Kiimingin en-
tisellä kunnantalolla.
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Grillimarinoidut 
porsaanfileepihvit 100 g 

Herkkutorilta!
To-Su 11.-14.5.

1,- kpl ilmoittaudu herkkutorillemme ja tule mukaan!

Ateria MINIMARATON
La 10.6.2017

Juoksutapahtuma lapsille 1-10 vuotta
KAIKKI PALKITAAN

PALveLeMMe: 
MA-LA 8.00-21.00, su 9.00-20.00


