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Kansanvalta on taas puhunut. Suo-
mi on saanut historiallisen vaalitu-
loksen ja ottanut askeleen – tosin 
odotettua lyhyemmän – vasemmal-
le. Yksikään puolue ei päässyt 18 
prosentin kannatukseen ja vaivoin 
suurimpana pysyneen SDP:n Ant-
ti Rinteen neuvottelumandaatti on 
hutera.

Perussuomalaisten rynnistys oli 
vahva. Kansallismielinen populismi 
voi Suomessakin hyvin. Hallitus-
puolueista siniset hävisi politiikan 
kartalta ja Keskusta kärsi murska-
tappion.

Luvassa on erittäin vaikeat hal-
litusneuvottelut, joiden lopputulos 
ei ole ennakolta selvä – ei edes se, 
että Rinne on seuraava pääministe-
ri. Tulos ennakoi myös hyvin vai-
keaa hallituskautta, sillä tulosten ja 
vaalikeskustelun perusteella on vai-
kea rakentaa hallitus, jolla on vahva 
sisäinen koheesio.

Toivottavasti ei tule takatalvi
Aika näyttää, mitä tulos tarkoit-

taa yrittäjyydelle. Toivottavasti 
emme näe kylmää takatalvea.

Juhlan jälkeen alkaa nopeasti 
arki, joka voi osoittautua päättäjille 
odotettua ankarammaksi. Nyt pitää 
uskaltaa kohdata tosiasiat ja hyväk-
syä se, että taloudella on reunaeh-
tonsa.

Kun kasvu hiipuu ja julkinen ta-
lous on jo valmiiksi ylivelkaantu-
nut, holtittomaan jakopolitiikkaan 
ei ole varaa. Ensin pitää saada ta-
lous kuntoon, ja sitten toteuttaa 
vaalilupauksia. Olennaista on tehdä 
sellaista työpolitiikkaa, joka nostaa 
työllisyysastetta ja työtunteja. Työl-
lisyyden ja tuottavuuden kasvun 
kautta voi syntyä myöhemmin ja-
kovaraa, mutta vielä sitä ei ole.

Yrittäjien ja yritysten kannalta on 
sanottava, että vaalituloksen myötä 
kasvoi poliittinen riski. Poliittisilla 
päätöksillä voidaan vaikeuttaa yrit-

Yrittäjien edunvalvonnalle riittää työtä
Eduskuntavaalit oli ja meni. Kii-
minkiinkin saatiin ihan oma kan-
sanedustaja ja toinenkin oli todella 
täpärällä. Lieneekö ensimmäinen 
Kiimingissä asuva kansanedusta-
ja? Kiiminkiläislähtöinen Mikko 
Alatalo luopui kansanedustajan 
tehtävästä, joten jatkaja tulikin tar-
peeseen. Eduskuntaan valittiin 33 
yrittäjätaustaista kansanedustajaa. 
Määrä on ihan hyvä, mutta paljon 
pienempi kuin edellisessä edus-
kunnassa, jolloin yrittäjätaustaisia 
edustajia oli peräti 47 kappaletta. 
Edellisen eduskunnan yrittäjien 
määrä näkyi hyvin yrittäjämyön-
teisenä politiikkana ja siten myös 
valtiontalouden parantumisena.

Hallitusneuvotteluista tulee 
varmasti vaikeat ja aika näyttää-
kin, mitä tulos tarkoittaa yrittäjil-
le ja yrittäjyydelle. Toivottavas-

ti uusikin hallitus ymmärtää, että 
laskusuhdanteen kynnyksellä ta-
lous on pidettävä kunnossa, ennen 
kuin ylimitoitettuja vaalilupauk-
sia aletaan lunastamaan. Jos täs-
sä taloustilanteessa aletaan kiris-
tämään yrittäjien verotusta, talous 
sakkaa entistä pahemmin ja kyyti 
on kylmää sen jälkeen, kun entis-
täkin velkaa on jo valtavat määrät. 
Parempi olisi ensin kasvattaa kak-
kua ja jakaa siitä sitten. 

Suomen Yrittäjien edunval-
vonnalle siis riittää työtä. Suomen 
Yrittäjien edunvalvonta on paran-
tunut niin laadullisesti kuin mää-
rällisestikin viime vuosina hyvää 
vauhtia. Suomen Yrittäjät maan 
suurimpana elinkeinoelämän jär-
jestönä 115 000 jäsenellään on-
kin syytä ottaa huomioon tulevaa 
talouspolitiikkaa suunniteltaes-

sa. Suomessa yrityksiä on kuiten-
kin yli 300 000 kappaletta ja olisi-
kin suotavaa, jos useampi yrittäjä 
kuuluisi järjestöön. Suomen yrittä-
jät pyrkivät parantamaan yrittäjän 
asemaa ja yrittämisen edellytyk-
siä ja jokaisen jäsenen panosta tar-
vitaan tämän edistämiseksi. Tämä 
heijastuu tietenkin koko Suomen 
hyvinvointiin hyvin vahvasti. Lii-
ty siis jäseneksi jo tänään! 

Kiiminkijoen tulvahuippu on 
taas nähty ja onneksi tällä ker-
taa ei suuremmin jääpatoja tullut-
kaan, kun jääpeite joessa oli ole-
mattoman ohut. Myös äitienpäivä 
on jo ihan ovella. Jos vielä on lahjat 
hankkimatta, niin paikallisilta yri-
tyksiltä löytyy varmasti jokaiselle 
äidille mieluinen lahja. Tarjolla on 
kauneudenhoitopalveluita, kam-
paamoja, koskenlaskua, villiyrteil-

Miika Sutinen juontamassa viime 
vuoden Kiiminki -päivien voimailu-
näytöstä. 

lä maustettuja herkkuja tai vaikka 
auton fiksausta. Ihan kaikkea löy-
tyy jo ihan kotikonnuilta. 

Miika Sutinen 
Kiimingin Yrittäjien 
puheenjohtaja 

täjyyttä. Vastuullinen yrittäjä ottaa 
tämän huomioon.

Monet yrittäjät seuraavat nyt po-
liittista elämää jalka jarrulla tai ai-
nakin jarrun liepeillä. Ennen uusia 
investointeja ja rekrytointeja halu-
taan nähdä, mitä hallitus aikoo teh-
dä yrittäjille. Maltti on nyt valttia. 
Yrittäjän kannattaa tarkkailla, ja sit-
ten vetää johtopäätöksiä, jos siihen 
on aihetta.

On hyvä muistaa, että hallitus-
ohjelma voi olla myös myönteinen 
yllätys. Yrittäjäjärjestö tekee kovas-
ti työtä sen puolesta, että yrittäjil-
le olisi tarjolla muutakin kuin kiviä 
reppuun.

Toivon tulevan hallituksen ja 
sen ohjelman rakentajien ymmärtä-
vän, että kasvu syntyy vain yrittäji-
en riskinoton kautta. Jos riskinotos-
ta rangaistaan eikä palkita, se näkyy 
nopeasti investoinneissa ja työpai-
koissa. Siksi vastuullinen poliitikko 

ei syö Suomen kasvun eväitä.
Viisas poliitikko ymmärtää yrit-

täjyyden merkityksen ja tekee roh-
keasti ratkaisuja, jotka kannusta-
vat yrittäjiä ja yrityksiä kasvuun ja 
kehityksen. Yrittäjien Kasva Suo-
mi -ohjelma sisältää suuren joukon 
ehdotuksia, joiden avulla 2020-lu-
vusta tulisi Suomessa kasvun vuo-
sikymmen.

Se ei ole tärkeää vain yrittäjil-
le vaan kaikille meille. Hyvinvoin-
tivaltion taloudellinen perusta on 
riippuvainen Suomessa toimivien 
yritysten menestyksestä. Jos yrityk-
set eivät voi hyvin ja menesty, koko 
kansakunta ajautuu ahdinkoon. 
Seuraava hallitus on paljon vartija-
na.

Mikael Pentikäinen 
toimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät 

Oletko tehnyt oman EXIT -suunnitelman?
Jokainen yrittäjä joutuu jossain koh-
ti, jollain muotoa luopumaan yrityk-
sestään. Mitä aikaisemmin ja parem-
min se on suunniteltu, sitä varminten 
se toteutuu halutulla tavalla. Niin 
hullulta kuin se kuulostaakin, niin 
kysyn jo aloittavilta yrittäjiltä, onko 
heidän EXIT -suunnitelmat valmii-
ta? Jenkeissä toimitaan hieman eri 
tavalla kuin Suomessa, siellä yrittä-
jät sitoutuu yhteen yritykseen seit-
semän vuoden ajaksi ja sen jälkeen 
se myydään eteenpäin. En sano, että 
näin pitäisi toimia meilläkin, mutta 
aina kannattaa miettiä, mitä yrityk-
selle silloin käy, jos yrittäjälle käy jo-
tain? Kuka siitä huolehtii? Tämä on 
vain yksi syy, miksi yrityksen on ol-
tava aina myyntikunnossa. 

Ole ajoissa liikkeellä, kun lähdet 
miettimään omistajanvaihdosta, tee 

viiden vuoden suunnitelma. Näin 
yritystä voi tarvittaessa vielä kehit-
tää myyntikuntoa varten. Kirjanpi-
dolliset prosessit voi olla pitkiäkin ja 
kun lähdet näitä ajoissa suunnittele-
maan ja tekemään niin priimaa tulee. 
Tärkeintä on kuitenkin antaa aikaa 
itselle valmistautumiseen, omista-
janvaihdoksessa on tunteet mukana. 
On tärkeää myös miettiä mitä tapah-
tuu yrityskaupan jälkeen, kun puhe-
lin ei enää soi niin ahkerasti kuin ai-
kaisemmin. Tilalle tulee tyhjiö, joka 
on täytettävä jollain muulla. 

Ensimmäinen askel on päätös, 
että nyt yritys myydään. Hyvin 
pian tulee eteen arvonmääritys, jo-
hon kannattaa ottaa mukaan asian-
tuntija. Tässä kohtaa voi alkaa ahis-
tamaan, sillä valtaosa yrittäjistä 
arvioi oman yrityksen arvokkaam-

maksi kuin se onkaan. Jos näin ta-
pahtuu, niin kannattaa kääntää asia 
niin päin, että kuinka paljon olisit 
itse valmis maksamaan omasta yri-
tyksestäsi? Ostaja ei maksa tunteis-
ta eikä edes elämäntyöstä, vaan lii-
ketoiminnasta.

Omistajanvaihdosprosessia ei 
kannata miettiä yksin, Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjillä on omistajan-
vaihdospalvelu, josta saa ensikäden 
tietoa mistä lähteä liikkeelle. Tämä 
palvelu on yrittäjille maksuton ja 
vaikka asia ei vielä lähtisikään ete-
nemään, niin olkaa yhteydessä tule-
vaisuutta varten. 

Paula Pihlajamaa
050 439 9808,  
paula.pihlajamaa@yrittajat.fi

Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toimii omistajanvaihdosasi-
oissa yrittäjien apuna.
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Tierran Lemmikkipuoti Kii-
mingissä on kanien ja jyr-
sijöiden oma hoitola, sekä 
verkkokauppa, jossa pyri-
tään tarjoamaan ekologisia 
ja kotimaisia tuotteita lem-
mikeille. Yritys on perus-
tettu vuonna 2013. Viime 
vuodesta lähtien lemmikki-
puoti on ollut myös Kiimin-
gin Yrittäjien jäsenenä. 

Yrittäjä Mira Mykkäläl-
lä on vankka kokemus jyr-
sijöistä ja puoti tarjoaa vain 
varmasti turvallisia ja toi-
mivia tuotteita kanien ja 
jyrsijöiden iloksi. Yrityk-
sen toiminta alkoi kanien 
ja muiden jyrsijöiden loma-
hoitolana vuonna 2013.

-Jyrsijöitä minulla oli ol-
lut jo vuosia ja ihmiset oli-
vat tuoneet kanejaan meille 
lomahoitoon. Äitiysloma-
ni jälkeen mieheni kehot-
ti aloittamaan harrastuksen 
ympärille yritystoimintaa. 
Kävin yrittäjän ammattitut-
kinnan vuonna 2013 ja pe-
rustin toiminimen. Hoitola 
toimii kotonani ja parhaim-
millaan kesällä voi olla kol-
misenkymmentä eläintä 
hoidossa omistajien lomail-

Lemmikkipuoti panostaa kotimaisiin ja ekologisiin tuotteisiin

lessa, Mira kertoo yrityksen 
toiminnasta.

Verkkokauppa avau-
tui helmikuussa 2017 ja täl-
lä hetkellä verkkokaupas-
sa on tarjolla monipuolinen 
valikoima kanien ekologi-
suuteen ja kotimaisuuteen 
keskittyviä ruokia ja oheis-
tuotteita. Tarvikkeita löytyy 
harjoista ja valjaista häkkei-
hin ja aitauksiin, sekä sham-
poista moniin muihin tuot-
teisiin.

-Verkkokaupan lisäksi 
asiakkaita käy jonkin verran 
myös hoitolalla ostoksilla. 

Varsinaista kivijalkakaup-
pa meillä ole, mutta Koite-
linkoskentiellä sijaitseval-
la verkkokaupan varastolla 
voimme asiakkaita tarvitta-
essa palvella, Mira Mykkä-
lä toteaa.

Yrityksen toiminta kes-
kittyy kaneihin ja jyrsijöi-
hin. Muille eläimille ei varsi-
naisesti tuotteita ole tarjolla, 
mutta useat tuotteet sovel-
tuvat muillekin kuin kaneil-
le. Esimerkiksi kanien val-
jaita on myyty kissoille.

Tierran Lemmikkipuo-
din omistaja Mira Mykkä-

Mira Mykkälällä on vuosien kokemus jyrsijöiden hoidosta.

Fiini kani

lä on tyytyväinen yrityksen-
sä toiminnan ja liikevaihdon 
kehitykseen. Lomahoitola ja 

verkkokauppa täydentävät 
toisiaan.

-Molemmat ovat kehitty-

neet suotuisasti ja toisiaan 
tukien, Mira iloitsee. MTR

Tuija Aitto-oja on aloittanut 
maaliskuussa Oulun Seudun 
Uusyrityskeskuksessa uu-
tena toimitusjohtajana edel-
lisen toimitusjohtajan Alvi 
Niemelän siirryttyä eläkkeel-
le. 

-Ilahtuneena huomasin 
löytäneeni asiakasrekiste-
ristä vastikään aloittaneen 
yrityksen, jonka perusta-
mista oli hauduteltu peräti 
kahdeksan vuotta. – Yrittä-
jän usko omaan tekemiseen-
sä on tärkeää, vaikka itse 
katselenkin toimintaa nume-
roiden näkökulmasta, Tuija 
Aitto-oja sanoo.

Aitto-oja on tehnyt työ-
uransa pääosin taloushallin-
non tehtävissä eri yrityksissä 
ja istunut pitkään myös Ou-
lun Seudun Uusyrityskes-
kuksen hallituksessa. Uuden 

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry:n tuore toimitusjohtaja Tuija Aitto-oja

Tuija Aitto-oja on Oulun Seudun Uusyrityskeskuksen uusi toimi-
tusjohtaja.

toimen sidosryhmät ja iso 
osa asiakkaista on entuudes-
taan tuttuja.

- Haluan pitää kynnyk-
sen matalana. Meille voi tul-
la asioimaan heti, kun halu 
aloittaa yritystoiminta herää. 
Apua saa niin toimivan ide-
an löytämiseen kuin olemas-
sa olevan kehittämiseenkin. 
Joskus ratkaisu voi löytyä 
myös tiedossamme olevista 
myytävistä yrityksistä, hän 
muistuttaa.

Uusyrityskeskuksen toi-
mintaa täydentää kattava yh-
teistyöverkosto, jonka asian-
tuntijoiden apu on niin ikään 
käytössä. Yksi yhteistyö-
kumppaneista on Busines-
sOulu, jonka kanssa yhteis-
työtä on tehty liikelaitoksen 
perustamisesta eli vuodes-
ta 2011 lähtien. Aitto-ojan 

mukaan yhteinen toimipis-
te Hallituskadulla ja suunni-
telmat katutasoon sijoittuvan 
yritysten, työnhakijoiden ja 
osaamisen kohtauspaikan 
avaamiseksi luovat puitteet 
monenlaiselle toiminnan ke-
hittämiselle.

- Samoissa tiloissa toimi-
minen lähentää keskinäistä 
yhteistyötämme ja lyhentää 
uusien yritysten polkua Bu-
sinessOulun yritys- ja työn-
antajapalvelujen, sekä kas-
vuun tähtäävien verkostojen 
äärelle. Hyvät suhteet ra-
jojen ulkopuolelle avaavat 
uusille yrityksille hienoja 
mahdollisuuksia myös ulko-
maanmarkkinoille - yksin ei 
tarvitse jäädä, vaan Busines-
sOulun kautta tulee tukea, 
apua, tietoa ja uusia kump-
paneita.

Kiiminki yrityksen sijain-
tina on Aitto-ojan mieles-
tä todella mielenkiintoinen. 
Lähellä Oulua, mutta tarjoaa 
maaseudun rauhaa. Hyvän 
matkaa Kuusamossa ja Pu-
dasjärvellä eli "puolessa vä-
lissä tuntureita".

- Kiiminki kuuluu Leaderi 
Rahoitusalueeseen eli hyvät 
ideat on hyvä kypsyttää ja ja-
lostaa Kiimingissä. Nyt kun 
vielä tieyhteydet saadaan pa-
rempaan kuntoon, ei ole mi-
tään estettä toimia yrittäjänä 
Kiimingissä, Aitto-oja toteaa.

Aitto-oja asuu itse Jäälissä 
yrittäjäpuolisonsa ja kahden 
lapsensa kanssa eli hänelle 
alueen yrityselämän kehittä-
minen on hyvinkin omakoh-
tainen juttu.

-Kiimingissä palvelem-
me Lempiniementie 2 osoit-

teessa kerran viikossa. Pal-
veluaika on todella suosittu 
ja näyttää siltä, että yrittäjyys 

kiinnostaa Kiimingissä, Tuija 
Aitto-oja toteaa. MTR
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K-Supermarket kauppiaat Nina ja Esko 
Valkola palkittiin Vuoden 2018 Työnantajina
Jäälissä asuvat K-Super-
market Ritaharjun kaup-
piaat Nina ja Esko Valkola 
palkittiin viime vuonna K-
ryhmän työnantajakauppi-
aiksi K-Team Päivillä mar-
raskuussa Tampereella. 
Valkolat koetaan reiluna ja 
huumorintajuisena työn-
antajana, joiden kaupassa 
sekä asiakkaat että työnte-
kijät viihtyvät erityisen hy-
vin. Työntekijöiden mukaan 
kaupassa vallitsee kannus-
tava ja hauska työilmapii-
ri ja töitä on mukava tehdä 
kauppiaiden kanssa yhdes-
sä.

- Henkilökuntamme oli 
tehnyt yhdessä meistä ha-
kemuksen tähän kisaan ja jo 
se oli meille isoin palkinto, 
mitä tästä työstä voi saada. 
Tämän lisäksi meidät pal-
kittiin vielä valtakunnalli-
sessa Vuoden Työnantaja-
kauppias -kilpailussa, Nina 
Valkola kertoi. 

Itse palkitsemistilaisuu-
dessa Valkoloilla oli kan-
natusjoukot mukana ban-
derollin kanssa, jossa luki 
”Ykköspomot ihan finaalis-
sa”. Ritaharjussa työskente-
lee yrittäjien lisäksi 18 - 20 
työntekijää vaihdellen se-
sonki- ja vuodenaikojenkin 
mukaan.

- Olemme tietysti iloisia 
ja tyytyväisiä, että tyylimme 
johtaa henkilökuntaamme 
ja palvella asiakkaitamme 
huomioidaan näinkin isos-
ti. Olemme esimiehinä sel-
laisia, mitä toivoisimme it-
sellemmekin oltavan, Esko 
ja Nina totesivat palkintoti-
laisuudessa.

Voittajat valitsi K-kaup-
piasliiton hallitus. Kilpai-
luun saatiin ennätysmää-
rä ehdotuksia, peräti 1469 
kappaletta, joista K-kauppi-
asliiton hallitus valitsi Vuo-
den Työnantajakauppias- ja 
Vuoden K-ryhmän Työnte-

kijä-finalistit.
Esko on syntyisin Pudas-

järveltä ja Nina Torniosta. 
Valkolat kertoivat aloitta-
neensa kauppiaana tammi-
kuussa 2010 K-Market Pat-
tijoella, josta he siirtyivät 
K-Market Ritaharjuun 2012 
ja kauppaa laajennettiin 
2018 K-Supermarket Rita-
harjuksi. K-ketju huolehtii 
yrittäjien ammattitaidoista 
järjestämällä heille erilais-
ta koulutusta ja työnantajat 
järjestävät koulutusta työn-
tekijöilleenkin. 

Valkolat vaihtoivat taval-
laan alaa kymmenisen vuot-
ta sitten, sillä he työskente-
livät aikaisemmin eri aloilla. 

Alan vaihtaminen on tun-
tunut heistä ihan hyväl-
tä, vaikka yrittäjyydessä on 
omat haasteensa. Vastapai-
noksi siinä on Ninan mu-
kaan oma vapautensa. Val-
kolat voivat käydä omissa ja 
yhteisissä harrastuksissaan. 
Esko harrastaa kalastusta, 
pilkkimistä ja metsästystä 
ja Nina puolestaan kulkee 
naisten yhteisissä harras-
tuksissa. Perhettä yhdistävä 
harrastus on ollut liikunta ja 
matkailu. Nyt perheen kak-
si poikaa ovat jo teini-ikäisiä 
ja heillä on lisäksi omat har-
rastuksensa.

- Työnantajan rooli ei 
aina ole ruusuilla tanssimis-

nina ja Esko Valkola palkittiin viime vuoden K-ryhmän työnantajakauppiaina.

Palkitut kauppiaat henkilökunnan edustajien kanssa yhteisessä kuvassa; Satu, riikka, Esko, nina, Anne ja Martti. 

ta, mutta olen huomannut, 
että tämä on meidän juttum-
me, sanoi Nina, joka jatkaa 
toista vuotta Kiimingin yrit-
täjien hallituksen jäsenenä. 
Valkolan perhe asuu Jäälis-
sä, ja he halusivat liittyä jä-
seneksi Kiimingin yrittäjiin.

- Kiimingin yrittäjissä on 
erittäin hyvä henki, ja olim-
me vasta yhteisellä retkellä 
Nizzassa ja Monacossa. Ko-
kouksissakin on tekemisen 
meininki ja mukava ilmapii-
ri, jossa väliin huumorikin 
lentää. Olen kovasti tykän-
nyt, Nina Valkola mainitsi 
haastattelun lopuksi. RR

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Tavallista parempi ruokakauppa

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

A T E R I ARITahaRJu

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

nestekaasun myynti, ym.

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

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!

Kiimingin Yrittäjillä vilkasta toimintaa

Kiimingin Yrittäjillä on ke-
vätkokous keskiviikkona 8.5 
ravintola Bumerangissa. Ko-
kouksessa kerrataan toimin-
takertomuksessa viime vuo-
den vilkasta toimintaa. 

Vuosi 2018 oli yhdistyk-
sen 37. toimintavuosi. Jäsen-
määrä vaihteli vuoden aika-
na hieman, pysyen kuitenkin 
suurin piirtein samana, jäse-
niä on 160.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjien hallituksessa jatkoivat 
Kiimingin Yrittäjistä Miika 
Sutinen ja Lauri Mikkonen. 

Hallitus kokoontui seitse-
män kertaa, ja lisäksi olivat 
sääntömääräiset kevätkoko-
us ja vuosikokous loppuvuo-
desta.

Vuoden yrittäjänä palkit-
tiin Kiiminkipäivillä Koti- ja 
Sairaanhoito Serafiina, yrit-
täjänä Riina Järvinen. Stipen-
deillä palkittiin Laivakan-

riina Järvinen, yritys Koti- ja 
sairaanhoito Serafiina, palkit-
tiin Kiimingin Vuoden yritykse-
nä 2018.

Kiiminkipäivien järjestäjillä Kiimingin Yrittäjillä on oma ravintolaketeltta, jossa päivien aikana on vil-
kasta etenkin ilta-aikaan. Palveluvuorossa viime vuoden tapahtumassa nina Valkola, Lauri Mikko-
nen ja Vesa Ojala.

Viime vuoden Kiiminkipäivillä oli lauantaina mukavasti kävijöitä ja osallistujia.

kaan ja Jokirannan koulujen 
sekä Kiimingin lukion oppi-
laita yhteensä kuusi oppilas-
ta.

Vanhan ja uuden hallituk-
sen perinteinen ”kapulan-
waihto” -tilaisuus vietettiin 
helmikuussa Megazonessa, 
jonka jälkeen istuttiin iltaa 
espanjalaisessa Ravinlola La 
Videssa. Maaliskuun lopulla 
järjestettiin päivän kestänyt 
perheretki Pikku-Syötteel-

le. Toukokuussa järjestettiin 
yrittäjien perheulkoilupäivä 
Koitelissa yhteistyössä Kii-
mingin Urheilijoiden ja Seu-
rakunnan kanssa.

Yrittäjien Kuntosali ryh-
mä kokoontui viikoittain 
maaliskuun puolestavälis-
tä toukokuun loppuun asti 
Come On Fit-kuntosalilla. 

Pikkujoulu järjestettiin 
joulukuussa Kelokellarissa. 
Syyskokouksessa valittiin 
puheenjohtajaksi edelleen 
Miika Sutinen ja hallitukseen 
uusina jäseninä Sirpa Eskola 
ja Jukka-Pekka Pihlaja. 

Kiiminkipäivät järjestet-
tiin 43. kerran elokuun alus-
sa. Kylpytynnyriarpajaiset 
järjestettiin järjestyksessään 
4. kerran. Tapahtuman tal-
koolaisille järjestettiin syys-
kuussa ilta Koitelin Resi-
denssissä

Yhdistyksen julkaisema 
Kiiminkilehti ilmestyi kol-
me kertaa yhteistyössä VKK-
Median kanssa. Yhdistyksen 
tapahtumista ilmoitettiin jä-
senistölle pääsääntöisesti 
sähköpostitse ja yhdistyksen 
nettisivuilla sekä facebook-
sivulla. Kiiminkipäivien asi-
oista tiedotettiin omalla 
nettisivullaan sekä facebook-
sivulla. HT

Aiemmin käytössä olleita yrittäjäaamiaisia on päätetty jatkaa 
yritysvierailujen ja aamukahvien merkeissä tänäkin vuonna. 
Vuoden 2019 aikana ehditään tavata aamuhetkien merkeis-
sä 4-5 kertaa ja oman toiminnan esittelystä kiinnostuneet jä-
senet voivat ilmoittaa itsensä aamiaisemänniksi/isänniksi. Ho-
tellitasoista aamiaista ei tarvitse olla eikä siitä paineita ottaa, 
kun ei meillä kenelläkään taida hotellia olla, mutta aamukah-
vi ja yhteinen keskusteluhetki olisi kiva! On mielenkiintoista 
samalla kuulla toinen toisemme yritystoiminnasta aamukah-
vien merkeissä. Ilmoittautukaa siis rohkeasti emännöimään / 
isännöimään kuluvalle vuodelle niin päästään tutustumaan 
toistemme yrityksiin paremmin.

Seuraavat Yrittäjän aamusumpit ovat maanantaina 13.5. 
kello 10-13 Kiimingin kirjaston tiloissa ABC:llä. Tästä eteen-
päin Aamusumpit on tarkoitus pitää noin joka 2. kuukausi. 
Kerrothan ilmoittautuessasi emännäksi/isännäksi milloin ha-
luaisit aamukahvit tarjota.

Koulutus- ja verkostoitumisillat
Kuluvan vuoden aikana tullaan järjestämään ilta-aikaan ajoit-
tuvia koulutus- ja verkostoitumisiltoja ja ensimmäinen näistä 
oli perjantaina 15.3. Koitelissa go Arctic Oy:n Uittokämpällä. 
Illan aikana kuultiin muun muassa omistajanvaihdosasiaa ja 
verkostoiduttiin purtavan, juomien ja saunan puitteissa. 

Kiinnostaako JV-hommat kiiminkipäivillä?
Yhdistys selvittää jäsenistön halukkuutta kouluttautua järjes-
tyksenvalvojaksi. Aiemman tavan mukaan yhdistys kouluttaa 
järjestyksenvalvojia ja jV-kortin saa yhdistyksen kustantama-
na sitoutuessaan turvallisuustalkootyöhön Kiiminkipäiville 
minimissään kahdeksi vuodeksi. Myös kertauskurssista on ol-
lut puhetta, joten vanhat jV:t voivat myös ilmoittaa kiinnos-
tuksensa kortin uusimiseen.

Kuluvan vuoden toimintaa 
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www.yrittajat.fi/liity

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

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

Puh. 040 724 5686

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

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

Teuvo Järvenpää oy

Teemme 35 vuoden 
kokemuksella laadukkaasti 
ulko- ja sisämaalaustyöt, 

tasoite- ja rappaustyöt sekä 
julkisivujen saneeraukset.

on Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritys 

www.teuvojarvenpaaoy.fi
teuvo@teuvojarvenpaaoy.com

0400 580 172

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

Kiimingin Yrittäjät järjestää EA-kurssin Kiimingissä tiistai-
na 14.5. ja tiistaina 21.5. kello 8-16. Kurssia voit hyödyntää 
niin oman kuin puolisonkin EA-valmiuden parantamiseen 
tai esimerkiksi työntekijöiden kouluttamiseen. Kurssin hin-
ta on 115 euroa/henkilö ja sitä käydään kahtena eri päivä-
nä, kokonaisuudessaan 16 tuntia. Yrittäjäyhdistys järjestää 

ja maksaa kurssitilan, itse kurssin kukin itse. Kurssista saa 
EA1-kortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Sitovat ilmoittautumiset kiimingin@yrittajat.fi. Kurssi 
toteutetaan, kun minimi seitsemän henkilöä on ilmoittau-
tunut mukaan.

Ensiapukurssi yrittäjille

Leader-rahoitus infoa on torstaina 9.5. Huttukylän Nuo-
risoseuralla. Paikallisyhteisöjen ja yrityksien toiminnan 
vahvistaminen on tärkeää niin maaseudun asukkaiden 
arkipäivän sujuvuuden, viihtyvyyden kuin kuntien elinvoi-
maisuuden kannalta. Myös nuorten huomioiminen ja mu-
kaan saaminen paikalliseen kehittämistoimintaan on tär-

keää, jotta voitaisiin luoda hyvä mielikuva maaseudusta 
myös tulevaisuuden asuinympäristönä. Illan aikana ker-
romme Leader rahoituksen mahdollisuuksista sekä samal-
la keräämme tietoa alueen maaseudun asukkaiden tar-
peista.

Leader rahoitusinfo Huttukylän NS:llä

Puheenjohtaja
Miika Sutinen 
RS-Install Oy
0400 762 468
miika.sutinen@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja/ 
tiedotusvastaava
Sirpa Eskola
go Arctic Oy
040 868 1278
sirpa.eskola@goarctic.fi

Sihteeri
Vesa Ojala 
Isännöinti Vesa Ojala Oy
050 374 6956 
vesa.i.ojala@gmail.cmo

Rahastonhoitaja
Sirpa Runtti
Siruka Eräpalvelut Ky
0400 776 560
sirpa.runtti@siruka.fi

Teuvo Järvenpää
Teuvo järvenpää Oy
0400 580 172
teuvo.ujarvenpaa@luukku.com

Riina Järvinen
Koti- ja sairaanhoito Serafiina
044 235 0339
riina@kotiserafiikna.fi

KIIMINgIN YRITTÄjÄT RY:N HALLITUS 2019

Jouni Nissi
jN Electric Oy
040 355 6449
jouni.nissi@jnelectric.fi

Paula Paroll
Parolla Oy
040 511 6055
paula@parolla.fi

Jukka-Pekka Pihlaja
jP Business Oy
044 044 4441
jukka.pihlaja@gmail.com

Rauno Salmela
Bioklapi Oy
044 216 1900
rauno.salmela@biklapi.fi

Nina Valkola
K-Supermarket Ritaharju
050 411 2125
nina.valkola@k-supermarket.fi

Kiimingin Yrittäjät ry:n hallitus 2019: Sirpa runtti, Teuvo Järvenpää, Jukka-Pekka Pihlaja, rau-
no Salmela, Miika sutinen (pj), nina Valkola, Paula Paroll, Vesa Ojala, riina Järvinen, Jouni nis-
si ja Sirpa Eskola.

www.
yrittajat.fi/
kiiminki

Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/kiiminki
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ROMut 
RaHaKsi

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Suppauskausi alkaa 
uudistetulla kalustolla

Juhlatilat ja saunat 
ovat myös vuokrattavissa.

Kesäkauden 
avaus su 26.5.

Voit kokeilla veneitä, kanoottia 

ja Sup-lautoja ilmaiseksi.

P. 050 370 1048       www.jaalinmaja.fi

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

KOrVEnKYLÄ VÄLiKYLÄnTiE

Paljon kukkivia ruukkukukkia

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

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

oRVoKKI 

Kukkiva, karaistunut, 
Kiimingissä kasvanut

12 kpl 10 €       20 kpl 15 €

Kiimingin Urheilijat tarjoaa paljon uutta
Kiimingin Urheilijoiden ku-
luva vuosi on sisältänyt pal-
jon uudenlaista toimintaa ja 
lisää on luvassa. Kesäkuus-
sa järjestetään 3-6-luokkalai-
sille neljän päivän mittaisia 
sporttipäiväleirejä. Maanan-
taista torstaihin kestävä lei-
riviikko sisältää erilaisia lii-
kuntatunteja ja päivittäisen 
lämpimän ruuan. Leiripäi-
vän kesto on reilut neljä tun-
tia. Leirit pidetään Laivakan-
kaan ja Ponnonmäen kentillä 
kesäkuun kolmena ensim-
mäisenä viikkona. Jokainen 
viikko on oma kokonaisuus. 

Päiväleirien lisäksi lapsil-
le järjestetään iltaisin yleis-
urheilu- ja jalkapallokerhoja 
kesä-heinäkuussa. Elokuun 
alussa Kiimingin Urheilijat 
ja Pudasjärven Urheilijat jär-
jestävät yhteistyössä jump-
paharrasteleirin Pudasjärvel-
lä. Kolmipäiväinen leiri on 
suunnattu molempien seu-
rojen voimistelun harrastajil-
le, mutta myös uudet lajista 
kiinnostuneet lapset voivat 
osallistua. 

- Leirillä on koulumajoi-
tus, ja vanhemmat ovat myös 
tervetulleita mukaan toimin-

Kiimingin Urheilijat keskittyy tänä kesänä tarjoamaan laadukasta 
ohjattua liikuntaa erityisesti lapsille - aikuisia unohtamatta.

taan muun muassa yövalvo-
jiksi, kertoo Kiimingin Ur-
heilijoiden puheenjohtaja 
Kaisuleena Joenväärä. Joen-
väärän mukaan lapsille tar-
jottavat erilaiset leirit ovat 
seuralle töisevä ponnistus, 
jota tehdään kuitenkin suu-
rella innostuksella. Mikä-
li KiimU:n kesäleiritoiminta 
saavuttaa määrälliset osal-
listujatavoitteet, leirejä tul-
laan järjestämään tulevina-
kin vuosina. 

Uutta toimintaa on tar-
jolla lasten lisäksi aikuisille-
kin. Jäälissä järjestään kesä-
elokuun ajan kahvakuulaa 
ja kehonhuoltoa ulkona. Ter-
veysliikuntajaoston muut 
ohjatut ryhmäliikuntatun-
nit järjestetään Kimmokkeel-
la. Kesäkuussa on tarjolla oh-
jattua kuntosaliharjoittelua 
aamuvirkuille jo klo 7 alka-
en. Kimmokkeen sai asiak-
kailtaan viime vuonna erin-
omaista palautetta hyvästä 
ilmanvaihdosta, ja ettei edes 
kovimmilla helteilläkään sa-
lilla ollut tukalaa treena-
ta. Tänä kesänä kuntosalil-
le lisätään vielä yksi ilman 
viilennyslaite, jotta treeni-

puitteet olisivat nykyistäkin 
hulppeammat mahdollisista 
hellejaksoista huolimatta. 

Kesäkuussa Kiimingin 
Urheilijat järjestää perin-
teiset nuorten ja aikuisten 
heittokisat. Nuorten sarjat 
kilpaillaan lauantaina 8. ke-
säkuuta. Aikuisurheilijoiden 

kisat on sunnuntaina 16. ke-
säkuuta. Yleisöllä on vapaa 
pääsy Ponnonmäen kentälle 
seuraamaan kisoja. 

Päivi Mikkonen 

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET

Valtuutettu jälleenmyyjäsi
IKKUNAMAISTERI OY

Timo Uusi-Illikainen
p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Kunnon keikka ja aamusumpit yrittäjille
Kunnon Keikka -maakunnallinen hyvinvointikiertue kannustaa 
työikäisiä terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan pariin. Ta-
pahtuma rantautuu Kiiminkiin 13.5. kello 10-13 Kiimingin kir-
jaston tiloissa ABC:llä. Samassa yhteydessä on myös Kiimingin 
Yrittäjien aamusumpit - uutta yhteistä toimintaa.

Kunnon Keikka -kiertueella tehdään kuntotestejä ja anne-
taan liikuntavinkkejä rennosti, kannustaen ja huumorin kautta, 
ilman valistusta tai syyllistämistä. Asiakkaille tarjotaan mahdol-
lisuuksia kunnon kohottamiseen ja terveellisiin elämäntapoi-
hin. Yrittäjän kuntotestin lisäksi kiertueella voi käydä tarkista-

massa oman yrityksen kunnon tekemällä nopean kuntotestin 
asiantuntijan kanssa. Eli kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kävijä saa 
sekä oman että yrityksensä kunnon testattua!

Kiertuetta toteuttavat kuntien kanssa yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
ry, Oulun Seudun muistiyhdistys/Suomenselän muisti ja valta-
kunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma. 

Myös Kiimingin Yrittäjät on mukana tapahtumassa ja kutsuu 
kaikkia jäseniään sekä toiminnasta kiinnostuneita kanssaan aa-
mukahville ABC:lle. 

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

www.yrittajat.fi/kiiminki

www.huttukylanns.net, facebook

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

ROcK bileet la 8.6. 
klo 21 alkaen, K-18. Lippu 10€

2 bändiä: WicKed WOMan 
ja blacK stage

85 juhlavuosi!

KevätKauden päätöstanssit 
la 11.5. klo 20.30-00.30

lasiHelMi ORKESTERi
Lippu 12€

vanHanajan iltapäivätanssit 
la 25.5. klo 15-18

KiiMingin HaRMOniKat
Lippu 10€, käteinen

Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!

Tervetuloa!
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Nizza on kaupunki Välimeren rannikolla 
Ranskan kaakkoisosassa. Se on Alpes-Mariti-
mesin departementin pääkaupunki, väkiluku 
on esikaupungit mukaan luettuina lähes mil-
joona. Nizza perustettiin 330 ennen ajanlas-
kumme alkua kreikkalaisena siirtokuntana. 
Nimi Nikaia tarkoittaa voittoa. Myöhemmin 
alueelle saapuivat roomalaiset, joiden jäljiltä 
kaupungissa on muun muassa kylpylän jään-
nökset. Keskiajalla asutus vetäytyi rannan lin-

navuorelle. 1200-luvulla kaupunki joutui Pro-
vencen kreivien hallintaan. Vuodesta 1388 
lähtien Nizza kuului Savoijiin, josta myöhem-
min muodostettiin Sardinian kuningaskunta, 
ja Nizzasta tuli siihen kuuluneen Nizzan krei-
vikunnan pääkaupunki. Vuonna 1860 Nizza 
liitettiin Ranskaan. 

Monacon ruhtinaskunta on valtio Euroo-
passa. Se on pinta-alaltaan Vatikaanin jäl-
keen maailman toiseksi pienin itsenäinen 
valtio. Pinta-ala on 1,95 neliökilometriä ja 
asukkaita on noin 30 500. Ainoa rajanaapu-
ri Ranska ympäröi maata pohjoisen, lännen 
ja osittain etelän puolelta. Kaakkois- ja itä-
puolella Monaco rajautuu Välimereen. Mo-
nacon kaduilla ajettava Formula 1 -luokan 
Monacon grand Prix on yksi autourheilun ar-

vostetuimmista vuosittaisista kilpailuista, sa-
moin kuin yleensä alkuvuonna järjestettävä 
Monte Carlo -ralli. Ruhtinaskunta tunnetaan 
kauniista maisemistaan ja lauhkeasta ilmas-
tostaan. Keskimääräinen minimilämpötila 
tammi- ja helmikuussa on 8 celsiusastetta; 
heinä- ja elokuussa keskimääräinen maksi-
milämpötila on 26 celsiusastetta. Merituu-
li viilentää kuumimpia kesäpäiviä. Lähde wi-
kipedia

ranskassa asuva suomalainen yrittäjä Petteri Heng kertoi yrittä-
jyydestä Ranskassa ja omasta Habisol kiinteistöalan firmastaan. 

Tervetuloillallinen oli per-
jantaina paikallisessa Mar-
cel Bistro chic -ravintolas-
sa, jossa Ranskassa asuva 
suomalainen yrittäjä Pet-
teri Heng kertoi yrittäjyy-
destä Ranskassa ja omasta 
Habisol kiinteistöalan fir-
mastaan. 

Habisol on tukenut suo-
malaisia ranskalaisessa 
asuntokaupassa vuodesta 
2005 alkaen, jolloin Rivie-
ran Suomi-seuran sihteerinä 
toiminut ja seudulla pitkään 
asunut Pirkko Heng sai pal-
jon kyselyitä asunnon os-
ton hankaluudesta. Samaan 
aikaan Suomessa asuva ty-
tär, Pauliina Heng, kaipasi 
uusia työhaasteita ja haikai-
li töihin Rivieralle. Perheen 
isä, Rivieran Sophia Anti-
poliksen teknologiapuistos-
sa uran tehnyt Petteri Heng 
keksi idean ja naiset polkai-
sivat toiminnan pystyyn. 
Petteriä tarvittiin pian mu-
kaan kiireapulaiseksi.

-Habisol on syntynyt ai-
dosta halusta auttaa suo-
malaisia nauttimaan elä-
mästä Etelä-Ranskassa 
omasta asunnosta käsin. 
Yritys on Suomessa rekis-
teröity ja Ranskassa hyväk-
sytty kiinteistönvälitystoi-
misto, joka on erikoistunut 
asuntokauppaan Ranskan 
Rivieralla. Autamme osta-

Kiimingin Yrittäjät toteutti 
kevätretken nizzaan 12.-16.4. 
retkelle osallistui 17 yrittäjää.

Yrittäjillä kevätretki Nizzaan

jaa löytämään toiveiden-
sa mukaisen asunnon seu-
dun laajasta tarjonnasta ja 
selviytymään 2-3 kuukaut-
ta kestävästä, satoja sivuja 
ranskankielisiä asuntokaup-
paan liittyviä dokumentteja 
käsittävästä paperityöstä. 
Autamme myös myyjää löy-
tämään ostajan asunnolleen 
sekä olemme tukena asun-
tokaupan joka vaiheessa ja 
läsnä myös kaupan synty-
misen jälkeen, kertoi Pette-
ri Heng. 

Kysynnän yhä kasvaessa 
Timo Hakola ja Marimiina 
Pykälistö liittyivät tiimiin 
ja veivät yrityksen toimin-
nan uudelle tasolle. Syksyllä 
2017 Pirkko ja Petteri Heng 
siirtyivät nauttimaan eläke-
päivistä Rivieralla, ja syk-
syllä 2018 veri veti Timon 
takaisin matkaoppaan roo-
liin kiertämään Rivieraa ja 
maailmaa, mutta Habisolin 
toiminta jatkuu normaalina 
Pauliinan johdolla ja Anu 
Mustosen sekä seudun par-
haiden yhteistyökumppa-
neiden lisävoimin.

Lauantaina oli omaa ai-
kaa tutustua kaupunkiin ja 
osa porukasta kiipesi näkö-
alavuorelle, josta oli mah-
tavat näkymät kaupunkiin. 
Tutustumiskohteena oli 
myös kukkamarkkinat kes-
kustassa.

ryhmäkuva otettiin Monacon 
casinon portailla.

Lauantaina osa porukasta kiipesi näköalavuorelle, jossa ohjelmaan kuului virvoketauko. 

Monacoon tutustumisen jäl-
keen paluumatkalla oli vierailu 

hajuvesitehtaalla.

Sunnuntaina oli retki Mo-
nacoon, jossa kävimme casi-
nolla. Paluumatkalla vierai-
limme hajuvesitehtaalla.

Viimeisenä retkipäivänä 
maanantaina oli aikaa ostel-
la tuliaisia ja kierrellä oma-
toimisesti kaupunkia.

Minna Huru
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www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingo

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

Klo 18 alkaen odottelubingolla klo 17.45.
Bingot toukokuu: 8.5. ja 22.5. Bingot kesäkuu: 12.6. ja 19.6.

joka PARITTOMAN 
VIIKON KESKIVIIKKONA

HANNUKSEN KYLÄYHTEISÖN 
KeSäILTAMAT la 6.7. klo 17 lähtien

Tervetuloa!
Näytelmä alkaa klo 18 ja 

se esitetään ulkona.
Kahvilippu 10€ sisältää 

näytelmän ja pullakahvit. 
Illan päälle tanssia ja arvontaa.

Pölöhöttäjät esittävät näytelmän 
TALvIKISAT... niin, 

niin mutta kesällä

PÄÄVOITTO VÄH. 100€:N OSTOKORTTI. Mitä enemmän pelaajia sitä 
suuremmat voitot. Pottibingossa potti kasvaa.

Upeat piharakennukset ja 
kalusteet pyöröhirrestä

•Liiterit, katokset, laavut, puuceet
•Pienet pihasaunat

•Pihakeinut ja leikkivälineet

Hurunmäki 1, 90910 KONTIO
040 501 1132 | www.roihupuu. 

Leader rahoitusta yrityksille ja yhteisöille!
Kiiminki to 9.5. klo 18.00
Huttukylän nuorisoseuran talo

Mikä teidän kylällä on hyvää? Missä olisi parannettavaa?

Oulun Seudun Leader kutsuu toiminta-alueensa yhdistystoimi-
joita, yrittäjiä, yrittäjyyttä suunnittelevia ja asukkaita kuulemaan 
sekä keskustelemaan tarjoamistamme rahoitusmahdollisuuk-
sista.  Samalla tavoitteenamme on kerätä tietoa alueen maa-
seudun asukkaiden tarpeista ja pohtia kehittämismahdollisuuk-
sia yhdessä. 

Tervetuloa!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

 Yhdistysten pieninvestoinnit 1 

Teemahanke  

Oulun Seudun Leader ry julkaisee Yhdistysten pieninvestoinnit 1 – 
teemahankkeen alahankehaun ajalle 22.2-1.4.2016 

Alahankkeina voidaan toteuttaa erilaisten rekisteröityjen seurojen ja yh-
distysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella, jotka ovat kokonaiskustannuksiltaan 1 000-
8 000€ euroa. Tukitaso on 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 
Hanke voi sisältää yleishyödyllisiä kalusto– , laite–  tai konehankintoja, 
joita tarvitaan yhdistyksen toiminnassa. Tuki voidaan myöntää vain tuki-
päätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille. Tukea ei myönnetä käytettyihin 
kalusto–, laite– tai konehankintoihin. 

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehit-
tämisstrategiaa 2014-2020. Alahankkeiden valinnasta päättää Oulun 
Seudun Leader ry:n hallitus.  

Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 1.4.2016 klo 12 mennessä 
osoitteeseen Oulun Seudun Leader, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu 

Lisätietoja   

Elina Hietanen 

elina.hietanen@oulunseudunleader.fi  

tai puhelimella 040 845 5618 

www.oulunseudunleader.fi 
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Lentopallossa 
menestystä Huttukylän 

Nuorisoseuralle
Valtakunnallinen nuorisoseurojen 
Lentopalloturnaus oli iisalmessa 

lauantaina 27.4. naisten B-kilpasarjassa 
pelasi Kiimingistä Huttukylän 

nuorisoseuran joukkue, joka saavutti  
kultamitalit ja pokaalin Kiiminkiin jo 

kolmannen kerran peräkkäin. 

Suomen Yrittäjät julkisti Kohti unelmia -kampanjan, jolla roh-
kaistaan nuoria naisia yrittäjiksi. Yrittäjistä vain kolmasosa on 
naisia. Suomen Yrittäjät haluaa kannustaa tyttöjä näkemään 
yrittäjyyden vaihtoehtona ja toteuttamaan unelmiaan. 

– On tärkeää, että naiset ovat mukana kehittämässä uut-
ta ja vaikuttamassa tulevaisuuteen, sanoo Yrittäjien viestintä-
johtaja Taru jussila.   

– Eräänä päivänä meitä ahdisti niin, että unohduimme pit-
käksi ajaksi kadulle juttelemaan siitä, mitä voisimme tehdä 
paitsi ympäristön hyväksi myös omalle tulevaisuudellemme. 
Keksimme, että yrittäjyys olisi ratkaisu, MÖ Foodsin yrittäjä 
Marjaana jukkola kertoo Suomen Yrittäjien tuottamassa Koh-
ti unelmia -verkkojulkaisussa.  

Kaurameijeriä pyörittävä 25-vuotias Marjaana jukkola ja 
hänen siskonsa Annamari ovat suomalaisten yrittäjien jou-
kossa vähemmistöä: vain hiukan yli kolmasosa kaikista yrit-
täjistä on naisia, ja alle 35-vuotiaiden osuus yrittäjistä on vain 
15 prosenttia. 

– Näihin lukuihin pitää saada muutosta. Suomi tarvitsee 
lisää erilaisia yrittäjiä; niin naisia, miehiä kuin maahanmuut-
tajiakin. Nyt kannustamme erityisesti nuoria naisia yrittäjiksi, 
kertoo Taru jussila.   

Kohti unelmia  
-julkaisussa mukana neljä nuorta yrittäjää  
Rohkaisun ja inspiraation tarjoamiseksi Yrittäjät on nyt tuotta-
nut yhteistyössä A-lehtien nuorten naisten medioiden Demin 
ja Trendin kanssa nuorille suunnatun verkkojulkaisun yrittä-
jyydestä. julkaisu kertoo erilaisista yrittämisen muodoista ja 
rohkaisee jokaista nuorta tavoittelemaan unelmiaan.   

–  Nuoria ärsyttää, jos esimerkiksi koulu tai vanhemmat oh-

jaavat heitä niin sanotusti naisten ja miesten aloille. Tällä het-
kellä enemmistö yrittäjistä on miehiä. Meille Demissä on tär-
keää auttaa tyttöjä näkemään kaikenlaiset urapolut, Demin 
päätoimittaja Päivi Lehtomurto sanoo.  

Mukaan julkaisuun on lähtenyt neljä nuorta yrittäjää: am-
mattipelaaja, pelimaailmassa nimellä Rosie River tunnettu 
Roosa Puonti, 27, korusuunnittelija Matilda Mannström, 25, 
tubettaja ja räppäri Luyeye Konssi eli Seksikäs-Suklaa, 27, ja 
toinen MÖ Foodsin perustajasiskoksista Marjaana jukkola, 25.   

Puonti, Mannström, Konssi ja jukkola kertovat julkaisussa 
työstään, tähtihetkistään, tulevaisuuden haaveistaan ja siitä, 
mitä yrittäjyys on heille mahdollistanut: tehnyt rakkaasta har-
rastuksesta ammatin, auttanut vaihtamaan uraa, tuonut va-
pautta ja mahdollisuuden toimia omien arvojen mukaisesti – 
ja ennen kaikkea seurata unelmia.  

Yrittäjyys voisi  
yhdistää unelmat ja todellisuuden  
Demin tekemän ammatinvalintakyselyn (2019) mukaan nuo-
ret toivovat tulevaisuuden työnsä olevan hauskaa, vaihtele-
vaa ja luovaa. Suosikkiammatteja ovat esimerkiksi psykologi, 
lääkäri, näyttelijä, asianajaja, valokuvaaja ja kahvilan myyjä.   

– Luovaa, vaihtelevaa ja hauskaa – nuo kolme sanaa sopi-
vat suoraan yrittäjyyteen. Harva silti hoksaa, että yrittäjyys on 
tapa toteuttaa näitäkin ammattiunelmia, Yrittäjien Taru jus-
sila sanoo.  

SY tiedotus 

Suomi tarvitsee lisää 
nuoria naisia yrittäjiksi  

Pelaajina olivat edessä Kati rytinki ja Kaisuleena Joenväärä. 
Takana Marjut Salmela, Katja Heikkinen, Susa nikula ja 

Heli Kälkäjä. 
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En ollut ainoa uusi kansan-
edustaja, kun eduskunta ko-
koontui ensimmäiseen täys-
istuntoonsa keskiviikkona 
24. huhtikuuta. Kaikkiaan 
eduskuntaan valittiin 82 uut-
ta tai tauon jälkeen eduskun-
taan palaavaa edustajaa.

Eduskunnan ensimmäiset 
viikot kuluvat erityisesti eri-
laisten käytännön asioiden 
järjestelyissä, ryhmien ja va-
liokuntien järjestäytymisessä 
sekä hallitusneuvotteluissa.

Uudella kansanedusta-
jalla on hoidettavanaan mo-
nenlaisia mielenkiintoisia 
käytännön asioita. Kakkos-
asunnon hankkiminen pää-
kaupungista, eduskun-
ta-avustajan rekrytointi ja 
työhuoneeseen liittyvät jär-
jestelyt on nyt hoidettu.

Itselleni erityisen mie-
lenkiintoinen kokemus kau-
den alkajaisiksi oli, kun 
päätimme Keskustan edus-
kuntaryhmän kokouksessa 
vastauksemme hallitustun-
nustelija Antti Rinteen kysy-
myksiin.

Päätökset valmistellaan 
valiokunnissa
Kansanedustajan työstä mer-
kittävä osa tehdään valio-
kunnissa. Eduskunta päättää 
asioista täysistunnossa, jossa 

Kiiminkiläinen keskustalainen 
kansanedustaja Pekka Aittakumpu

aloitti uutena kansanedustajana tiistaina 
23.4. Pyysimme häneltä Kiiminki-lehteen 
ajankohtaisia kuulumisia eduskuntatyön 

aloittamisesta.

Pekka Aittakumpu - kansanedustajan työhön Kiimingistä

käsittelyn pohjana on kussa-
kin asiassa valiokunnan mie-
tintö.

Vaalien tulos ratkaisee 
sen, kuinka monta edusta-
ja kukin puolue saa eri va-
liokuntiin ja mille puolueelle 
valiokuntien puheenjohta-
juudet tulevat.

Toisella istuntoviikolla 
valitsimme valiokuntien jä-
senet ja niiden puheenjoh-
tajiston. Minä aloitan pe-
rustuslakivaliokunnan ja 
valtiovarainvaliokunnan jä-
senenä. Lopulliset valiokun-
tavalinnat tehdään, kun hal-
litus on saatu muodostettua.

Yrityselämän  
edistämistä on  
jatkettava
Alkaneella vaalikaudella 
eduskunnalla on edessään 
monia tärkeitä asioita. Vap-
pupuheessani Rotuaarilla to-
tesin, että meidän on yhdes-
sä tehtävä ratkaisuja, joilla 
edelleen parannetaan työlli-
syyttä ja edistetään yrityselä-
mää. Työn kautta saamme 
valtiolle ja kunnille verotu-
loja sekä hyvinvointia ihmis-
ten elämään.

Pääosa uusista työpai-
koista syntyy pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin. Siksi 
yritysten toiminnan vahvis-

taminen on niin tärkeää.

Koulutus takaa  
osaavan työvoiman
Meillä pohjoisen edustajil-
la on suuri vastuu siitä, että 
alueemme elinkeinoelämää 
sekä maa- ja metsätalouden 
toimintaa edistetään. Inves-
tointeja ei pidä jarruttaa esi-
merkiksi perusteettomilla 
puheilla metsien hakkuiden 

rajoittamisesta.
Pohjois-Suomen elinvoi-

man turvaamiseen liittyy 
myös muun muassa liiken-
neyhteyksien kehittäminen. 
Näissä asioissa tarvitsem-
me yhteistyötä yli puoluera-
jojen. Yhdessä olemme vah-
vempia.

Tällä hetkellä myös poh-
joisessa koetaan monilla 
aloilla työvoimapulaa. Sen 
ratkaisemiseksi maamme 
tarvitsee suoraviivaisia sat-
sauksia koulutukseen. Kor-
keakoulutusmahdollisuu-
det on turvattava kaikissa 
maakunnissa. Pidän tärkeä-
nä myös oppisopimuskou-
lutuksen ja erilaisen muun-
tokoulutuksen kehittämistä.

Hyvinvointivaltion  
jatkuminen vaatii  
uudistuksia
Uudella eduskunnalla riit-
tää työsarkaa myös sosiaali- 
ja terveyspolitiikassa. Sote-
uudistus on toivon mukaan 
myös uuden hallituksen 
hankkeena. Väestön ikära-
kenteen yhä voimakkaampi 
painottuminen vanhempiin 
ikäluokkiin vaatii rakenteel-
lisia uudistuksia.

Lasten, nuorten ja kaiken-
ikäisten hyvinvointia tulee 

vahvistaa entistä järkeväm-
mällä perhepolitiikalla. Lap-
siperheköyhyyden kitkemi-
sen pitäisi olla keskeisimpiä 
uuden hallituksen tavoittei-
ta. Yhteisten asioiden täh-

täyspisteenä tulee olla koko 
kansan hyvinvointi.

Pekka AittakumpuKauden alussa kansanedustajat istuvat täysistuntosalin edestä lukien aakkosjärjestyksessä. An-
ders Adlercreutz (vas.) on ruotsalaisen kansanpuolueen edustaja Kirkkonummelta. Pekka Aitta-
kumpu on keskustan edustaja Kiimingistä.

Pekka Aittakummun työhuone on eduskunnan uudemmalla puolella Pikkuparlamentissa.

Keskustan Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Sirpa Tikka-
la onnitteli tuoretta kansanedustajaa vappuaattona rotuaarilla.

KTC
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut Oy
KTC
Kierrätyspalvelut Oy

KTC
Kierrätyspalvelut OyKTC

Kierrätyspalvelut Oy Kuva & Muste
Passikuvat Tulostinmusteet

Värikasetit Avainpalvelu
Kellon paristot Valokuvat

Terveystie 2A L3, Kiiminki
p.040 6311 375

www.kuvamuste.fi

Avoinna
Ma-To 10-17

Pe 9-16

*  majoitustilaa  
35:lle henkilölle

*  Hyvät kokous- ja  
opetustilat

*  Lämmin kahvio, josta  
voi seurata pelejä ja  
treenejä kaukalossa

*  tilava ja viihtyisä  
saunaosasto

*  Kotiruokaa ryhmille 
tilauksesta

* monipuoliset oheishar-
joittelumahdollisuudet  
ympäristöstä

Jäälintie 6
90940 Jääli
P. 08 816 6656
www.jaalihalli.fi
jaalihalli@co.inet.fi
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana 
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yritys-
palvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina 
liikeidean sparraamisesta lähtien.

AUTAMME  
YRITYSTÄSI KASVAMAAN

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

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

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

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

Tutustu myös  
sähköisiin palveluihimme

Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.
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VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yritys-
kentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat 
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistä-
mismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme 
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

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

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

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

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

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

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

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

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE
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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
www.ktcgroup. 

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

UrAKOinniT
SÄHKÖASEnnUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Kanien ja jyrsijöiden oma 
hoitola ja verkkokauppa.

P. 044 551 3361
info@tierranlemmikkipuoti.fi  

https://tierranlemmikkipuoti.fi

Tervetuloa!

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/

www.yrittajat.fi/kiiminkiLiity jäseneksi


