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kiiminkipäivien ohjelma sivulla 4

• Maa- ja kiviainestoimitukset • Ruokamullat
• Kone- ja kuljetuspalvelut • Kokonaisurakointi
• Liikuntapaikkojen rakentaminen

Rouskutie 1, 90650 OULU, puh: (08) 530 7068, fax: (08) 530 6679
www.kiiminginsora.� • www.omv.�

Maarakennusalan ammattilaiset
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy

kiiminkipäivät

  8.-10.8.2014    

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

Rekisteröintejä
    Kilpa-auton katsastuksia
        Vakuutuksia

Kotimainen, entistä paikallisempi 
katsastusasema Kiimingissä .

Suomen Laatukatsastus Oy 
on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.

Otamme edelleen vastaan
jaettuja alennuskuponkeja.

-50%
Moni-
vuotiset 
kukat

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 10-16
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

PaLjOn Pensaita 8,50 kpl

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

Kesä-
kukkia 
riittää!!!

Kestävät 
OMenaPUUt 30€ 55€ 100€

kpl 2 kpl 4 kpl

Havu-
kasvit -20% ULKOKRysanteeMit 

saapuneet

esim. aroniat, isotuomipihlajat ja angervot 
(ruukkukoko 3,5 l) ota 5 maksa 4

KESÄALE!!!
suomen Laatukatsastus Oy
on nyt Katsastus team Oy.
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Kiiminki-päivät lähestyy ja on taas saanut 
olla monessa roolissa tehdessään juhla- ja 
markkinajärjestelyjä. 

Edelleen järjestelytoimet vaativat pa-
nostamista ja uuden oppimista, vaik-
ka yrittäjäyhdistyksellämme onkin jo 39 
markkinatapahtuman järjestämisen ko-
kemus. 

Aikaa saa kulumaan runsaasti hakies-
sa lupia eri tahoilta ja sopimalla yhteis-
työkumppaneiden kanssa nyt jo kolme-
päiväisen tapahtuman ohjelmasisällöstä. 
Nyt vuorossa on siis neljännetkymme-
nennet Kiiminki-päivät!

Täytyy sanoa että lujassa on leipä ki-

vessä. Monta hikipisaraa on vierähtänyt 
sokkelia tehdessä, nyt on vanhat navetan 
kivet paikoillaan ja sormikaan ei litisty-
nyt! Navetta oli rakennettu 1912 ja nostan 
hattua vanhan kansan tekijöille, sillä sen 
aikaisilla välineillä moisen rakennuksen 
teko on ollut paljon vaativampaa. Varsin-
kin kun navetan kivistä suurimmat ovat 
seitsemänkymmentä senttimetriä korkei-
ta ja kolme metriä pitkiä.

Hannu Tuohino
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry

Kiiminki-päivät tulossa!

Yhdistyksen jäsenet tervetuloa talkoisiin! Talkoolaisia tarvitaan markkina-arvan myyntiin, 
yrittäjien ravintolaan perjantaina sekä lauantaina ja muuhun järjestelyyn sekä siistimiseen. 
Ensimmäiset talkoot on torstaina kello 18.00 lukion kentällä. Jos haluat tiettyyn talkoovuo-
roon, soita Hannulle 0400 265 396.

Talkoolaisia, talkoolaisia!

ps. Suuret kiitokset kaikille osanotosta juhlaani, kun saatoitte minut seitsemännelle 
vuosikymmenelle. Haluan kiittää myös muita merkkipäiväni johdosta muistaneita.

Jo 40. Kuvassa Anita ja Hannu Tuohi-
no. Jälkimmäisen 60 v. syntymä-
päivän juhla-asuissa.

Suomalaisen Yrittäjän päivän kunniak-
si liput nousevat salkoon perjantaina 5.9. 
Samana päivänä myös PPY:n toimistolla 
Oulussa Isokatu 4:ssä juhlistetaan tapah-
tumassa, jonka teemana on luovuus, yrittä-
jyys ja yrittämisen palo. Luovuuden lavalle 
nousee esiintyjiä viihdyttämään ja yrittäjiä 
keskustelemaan sekä 50 yrittäjällä löytyy 
esittelypisteet.

Juonnosta vastaa Sami ”SimiSami” Ala-
simi ja lavalla nähdään myös jääliläista-
lentti runopoika Daniel Helakorpi. Panee-
likeskustelussa kuullaan Oulun Kärppien 
toimitusjohtaja Juha Junno, julkkiskokki ja 
Fat Rooster-ravintolan yrittäjä Janne Pek-
kala sekä ensiaputuotteiden markkinoija 
MedKit Oy:n Minna Åman-Toivio.

Tapahtumassa on luvassa siis luovia 
esittelyjä, kiinnostavia puhujia, yrittämi-
sen paloa ja verkostoitumista. Lisäksi ta-
pahtumassa palkitaan vuoden 2014 innova-
tiivisin yritysidea. Innovatiivinen on myös 
PPY:n Party Booth, jossa voi käydä nappaa-
massa mielenkiintoisen selfien eli meitsien 
eli kuvan itsestään.

Luovuutta ja yrittämisen paloa PPy:n juhlassa
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TÄSSÄ LEHDESSÄ
Puheenjohtajan terveiset 
”Talkoolaisia tarvitaan” s. 2
Kiiminkipävien ohjelma s. 4
Kiiminki-päiville uutta ja ällistyttävää s. 5
Tunnetko turvotuksen s. 5

Humoristista tanssia museolla s. 5
Kiiminki-päivillä musiikkia moneen makuun s. 6
Kylpytynnyriarpajaiset  s. 6
Jäälissä tapahtuu s. 7
Kiiminki-päivien suunnittelu vuoden prosessi s. 7
Oli aika uudistua s. 8

Maalausliikeen yrittäjä, yhdistysaktiivi s. 8
Yrittäjyyttä bioenergiasta s. 9
Kädet täynnä työtä kesäsin s. 10
Uusia jäseniä s. 10
Kiimingin Yrittäjät ry hallitus s. 10
Virkeyttä yhteisestä tekemisestä s. 11

Stipendien saajat s. 11
Musiikki soi ja Koiteli elää elokuussa  s. 12
Metsäasioista Kiiminki-päivillä s. 12
Seurakunnan tervehdys: Viljelemään ja varjelemaan s. 13
Huttukylän Nuorisoseura ry  80 vuotta s. 14
Hannu Tuohinon muodollisuuksitavapaat syntymäpäivät s. 14

Ommaiskahvila jatkaa toimintaansa s. 15
O. Jauhiaisen museon kesänäyttely s. 15
BusinessOulu s. 16-17
KiimU:lla tulossa vauhdikas syksy s. 18
Hyväntekväisyys innosti väkeä liikeelle s. 19

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät, Suomen Yrittäjien vuosittainen huipputapahtuma, järjestetään tänä vuonna Tampereella 24. - 26.10.
Tapahtuman teema on Virtaa! Tarjolla on teeman mukaisesti uusien ajatusten, ideoiden ja verkostojen virtaa.

http://www.yrittajapaivat.fi/VIRTAA SÄÄKIN TAMPEREELLE!

Vuosittain Suomessa jopa 
2000 yritystä ja 8000 työpaik-
kaa uhkaa loppua sen takia, 
että yritykselle ei löydy jat-
kajaa, kun yrittäjä jää eläk-
keelle. 

Yrityskauppaan saa apua Takkuaako yrityskauppa? Eikö löydy ostajaa? Vai onko uupelo 
sopivasta ostettavasta firmasta? Suomen Yrittäjät tarjoaa näppärän 

kauppapaikan, uudistetun Yrityspörssin. 

– Yrityskauppoja pitäi-
si tehdä vuodessa noin 5000, 
kun niitä nyt tapahtuu vain 
pari tuhatta, Suomen Yrittä-
jien varatoimitusjohtaja Ans-
si Kujala kertoo.

pitää tehdä entistä avoimem-
paa. Yrityspörssi täyttää tä-
män tarpeen ja toimii eri osa-
puolten kohtauspaikkana, 
Kujala sanoo.

Hän huomauttaa, että yri-
tyksen jatkaminen on riskit-
tömämpää kuin täysin uu-

den perustaminen. Ostaja 
saa valmiin asiakaskunnan ja 
liiketoimintakonseptin, joita 
hän pääsee heti kehittämään.

Teksti: Eeva Ketvel
Kuva: Sini Pennanen

Kujalan mukaan yrityk-
sen myyminen on yrittäjäl-
le usein herkkä paikka, kun 
elämäntyö siirtyy uusiin kä-
siin.

– Asunnon myymiseen 

panostetaan, mutta mones-
ti elämäntyön myymiseen ei 
kiinnitetä riittävästi huomi-
ota.

Ongelman ei tarvitse olla 
noin suuri. Jatkajan löytämi-
sessä auttaa Suomen Yrittä-
jien valtakunnallinen Yritys-
pörssi-verkkopalvelu, joka 
saattaa yhteen yritysten os-
tajat, myyjät ja alan asiantun-
tijat.

Tärkeää koko  
kansantaloudelle
Anssi Kujala huomauttaa, 
että yrityskauppamarkkinoi-
den toimiminen on tärkeää 
kansantaloudelle. Uudet työ-
paikat kun ovat syntyneet lä-
hinnä pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin.

– Siksi on tärkeää saada 
toimiva kauppapaikka näille 
yrityksille. Yrityskaupoista 

- Palvelu toimii osoitteessa www.yritysporssi.fi
- Satoja yritysten osto- ja myynti-ilmoituksia. 
 Tuhansia yhteydenottoja ostajien ja myyjien välillä.
- Palvelussa on kiinnitetty erityistä huomiota 
 helppokäyttöisyyteen ja mobiiliystävällisyyteen.
- Monipuoliset ilmoitusten hallintamahdollisuudet, 
 hakuvahti ja suosikkilistat.
- Ilmoitukseen voi lisätä kuvia ja videoita. 
- Ilmoittaja voi itse päättää, mitä yhteystietoja näyttää. 
- Edullisimmillaan ilmoituksen saa verkkoon alle sata-
 sella. Lehtien lisänäkyvyyttä saa edullisella jäsenhinnalla.

FAKTALAATIKKO

Mikä Yrityspörssi?
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Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

Kosmetologin ja 
koulutetun hierojan 

palvelut ammattitaidolla 
ja kiireettömästi

Tavataan Kiiminkipäivillä lauantaina 9.8.!

Rantakuja 10, 90940 Jääli

Saatavana kaalikeittoa 
ja rössypottua su 10.8.

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

Jäälin soutujen yhteydessä

www.kiifys.�

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

Tuohimaantie 12 , 90900 KIIMINKI   |   Kumputie 35.as.6, 90940 JÄÄLI   |   Puh. 010 3878 150

Yleisöluennot SYKKEEN auditoriossa
pe 8.8. klo 14:00 
”Turvotuksien huolto” 
la 9.8. klo 12:00 
”Terveyden omaseurannan mittarit”

Terveysmittauksia 
Kiiminkipäivillä
SYKKEEN aulassa
pe 8.8. klo 14:30-19:00
la 9.8. klo 10:00-14:00

www.huttukylanns.net

Huttukylän Nuorisoseura

Kiiminkipäivientanssit 
la 9.8. klo 20.30 - 01.00

anniina Mattila 
Liput 14 €

Syyskauden avajaistanssit 27.9. Sarmas

Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

maksut käteisellä, 
sekahaku koko illan

Toritapahtumassa 
Nuorisoseura myy 

perinteisesti lohikeittoa
tervetuloa! 

Kiimingin Urheilijat järjestä-
vät Kiiminki-päiville kaikki-
en aikojen kovatasoisimman 
voimailunäytöksen, mitä Kii-
mingissä on nähty. Perintei-
sesti Kiiminki-päivillä pide-
tyn leuanvedon toistokisan 
tilalla nähdään monipuoli-
nen läpileikkaus eri voimai-
lulajien kirjosta, ja vieläpä 
maailmanluokan voimailijoi-
den esittelemänä! Myös ylei-
sölle annetaan mahdollisuus 
mitellä voimiaan.

Lauantaina 9.8. kello 14 

Uutta ja ällistyttävää voimailuohjelmaa 

alkaen Kiimingin torin oh-
jelma-alueella on siis voi-
mailunäytös, jossa mukana 
on muiden muassa 76-vuoti-
as teräsmies Jussi Varpenius. 
Yleisö saa olla ihmeissään, 
miten teräskuntoinen iäkäs 
mies näyttää mitä kaikkea 
voimailutangolla voikaan 
tehdä.

Kiimingin oma mies Mat-
ti Koivisto aloittaa shown 
maailmanennätysyrityksel-
lä. Tavoitteena on päihittää 
voimaleuanvedon ME +40 ja 

KiimU:n leuanvetovaliokunnan Matti Koivisto yhdessä 
76-vuotiaan teräsmiehen Jussi Varpeniuksen kanssa. 
Molemmat ovat mukana esittelemässä voimailulajeja Kii-
minki-päivillä. Kuva on viime lokakuussa otettu Kimmo-
ke-salilla Voimaleuanvedon SM-kisoissa.

KiimU:n Matti Koivisto yrittää virallista Suomen ennätys-
tä yleisön edessä Kiiminki-päivillä Leoko power max -la-
jin parissa.

Kiiminki-päiville

+45-vuotiaiden sarjassa, eli 
195 kiloa. Voimailunäytök-
sien päätteeksi Koivisto yrit-
tää myös Leoko Superpower 
Max -lajin virallista Suomen 
ennätystä. Lajissa pidetään 
kahden käden sormenpäillä 
maasta irti hankalasti pidel-
tävää lätkää. Tämän hetki-
nen Suomen ennätys on 137 
kiloa.

Suomenmestari ja ennä-
tysmies Tero Seppänen Hau-
kiputaalta esittelee penkki-
punnerrusta. Kiiminkiläinen 

SM-mitalisti Ville Vahtola 
esittelee maastavedon mal-
lia. Lisäksi Oulunsalon Tais-
ton kädenvääntäjät esittele-
vät lajia ja lisäksi yleisölle on 
oma avoin Kiimingin mes-
taruuskisa tiedossa. Miehil-
le on yli ja alle 85 kiloisten 
sarjat sekä naisille oma sarja. 
Yleisö pääsee myös koettele-
maan voimia itseään vastaan 
ja tekemään tuomarivalvon-
nassa virallisen sekä sääntö-
jenmukaisen toistoleuanve-
totuloksen. JK

Tunnetko turvotukset?
Kuluvana kesänä pitkitty-
neen hellejakson aiheutta-
mista terveysvaikutuksista 
on varoitettu toistuvasti Il-
matieteen laitoksen säätie-
dotteissa tukalana helteenä. 
Maassamme helteen vuok-
si menehtyy vuosittain kes-
kimäärin 100–200 henkilöä ja 
helleaaltokesinä määrä kak-
sinkertaistuu.

Hellejaksot aiheuttavat 
monia ongelmia elimistöön. 
Yksi merkittävä ongelma on 
elimistön nestekierron heik-
keneminen. Turvotuksia ai-
heuttavat monet muutkin te-
kijät kuin hellejaksot.

Syinä voivat olla kudos-
ten ja verisuonien paineolo-
suhteiden muutokset sekä 
kudosten vauriot. Nesteen 
kertyessä kudosten väliti-
laan syntyy turvotusta. Var-
sin yleinen on laskimoiden 
vajaatoiminnan aiheutta-
ma alaraajojen turvotus, jol-
loin laskimoverenkierron 
heikkeneminen nostaa las-
kimopainetta ja nestettä tih-
kuu hiussuonista kudoksiin. 
Laskimoiden laajenemisen 
ja läppien toiminnan heik-

kenemisen aiheuttaman tur-
votuksen lisäksi terveilläkin 
henkilöillä pitkään seisomi-
nen tai istuminen voi lisä-
tä alaraajaturvotusta. Las-
kimoiden vajaatoiminnan 
aiheuttama turvotus vähe-
nee makuulla ja yölevon ai-
kana.

Laskimopaineen koho-
aminen voi johtua sydämen 
vajaatoiminnasta ja edetä 
raajojen turvotuksiksi. Nope-
asti toispuoleisena esiintyvä 
alaraajaturvotus vaatii aina 
kiireellisen lääkärin arvioin-
nin ja hoidon tulpan syn-
nyn varmistamiseksi. Neste 
pakkautuu kudoksiin myös 
valkuaisaine- tai natrium-
pitoisuuden vähenemisestä 
maksa- tai munuaissairau-
den seurauksena. Joillakin 
lääkeaineilla muiden muassa 
verenpainelääkkeiden kalk-
kisalpaajilla on turvotusta 
lisäävä vaikutus. Tapatur-
ma, vamma, operatiivinen 
toimenpide tai paikallinen 
tulehdus voivat aiheuttaa 
lähialueen turvotusta. Tuleh-
duksen yhteydessä iho pu-
noittaa ja kuumottaa. Ruusu 

ja tulehdukset vaativat lää-
kehoitoa.

Naisten premenstruaa-
linen oireyhtymä (PMS) li-
sää turvotusta yleisesti. 
Vatsan turpoamiseen vaikut-
tavat suolentoiminnan häiri-
öt, suolikaasut, ylensyönti ja 
vähäinen liikkuminen. Imu-
suonisto on voinut sairauden 
ja hoidon vuoksi vaurioitua 
tai synnynnäisesti jäädä va-
jaakehittyneeksi. Muun mu-
assa rintasyövän hoitoon liit-
tyvät toimenpiteet voivat 
vaurioittaa imusuonia ja lisä-
tä yläraajaturvotusta.

Parhaiten voimme ehkäis-
tä turvotuksia terveillä elin-
tavoilla eli liikkumalla sään-
nöllisesti, painonhallinnalla, 
terveellisellä ruokavaliolla, 
ergonomisilla työskentely-
oloilla, lepotauoilla, kylmä-
hoidolla ja painetekstiilien 
käytöllä (tukisukat). Turvo-
tuksien huollosta lisää ylei-
söluennolla Kiiminki-päivil-
lä perjantaina 8.8. kello 14 
Sykkeen auditoriossa.

TtM Mari Halkola

Elokuisena lauantaina 9.8. 
kello 14 O. Jauhiaisen taide-
museolla saadaan nauttia 
oululaisten ammattitanssijoi-
den tanssiesityksestä Olga ja 
Maire museossa. 

Kyseessä on humoristi-
nen pienoistanssiteos, jonka 
on ohjannut Oulun tähtisir-
kuksen taiteellinen johtaja 
ja Stella-pellenäkin tunnettu 
Anna-Kaisa Järvi. 

Tanssijoina esityksessä 
nähdään tanssinopettajat Ire-
ne Räty ja Mia Lappalainen. 
Tapahtumaan on vapaa pää-
sy.

Olgan ja Mairen kohtaat 
odottamatta yllättävissä pai-
koissa. He ovat yhtä aikaa 
vanhoja ja nuoria, kiihkei-
tä ja varovaisia, notkeita ja 

Humoristista tanssia museolla
jäykkiä, liikkuvia ja jähmeitä, 
arvaamattomia ja ennalta-ar-

Tanssinopettajat Irene Räty ja Mia Lappalainen 
esittävät pienoistanssiteoksen Kiiminki-päivien 
yhteydessä O. Jauhiaisen museolla.

vattavia, tunteellisia ja järke-
viä, sanalla sanoen – naisia.

Kiimingin metsähoitoyhdistys 
Kiiminki-pävillä. Tervetuloa!
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Tyylikäs ja komeaääninen Antti Ahopelto luotsaa 

tanssiorkesteria Kiiminki-päivien perjantai-illassa.

Kolmen päivän aikana riittää mo-

nipuolista ohjelmaa, johon kuuluu 

musiikkia, taidetta, kilpailuja, näy-

töksiä ja paljon muuta. Perjantaina 

8.8. tapahtuman taiteellisesta puo-

lesta vastaa Hannu Tarvas runojen 

lausunnan merkeissä sekä kutsuka-

raoke-esitys.
Tanssiorkesteri Ahopelto viih-

dyttää tanssikansaa Kiiminki-päi-

vien perjantai-illassa perinteisen 

tanssimusiikin tahtiin. Tyylikkäät 

nuoret miehet ovat kotoisin Ete-

lä-Pohjanmaalta, mutta yhtyeen 

keulahahmo Antti Ahopelto ke-

huu miesten olevan kotiseudus-

taan huolimatta leppoista poruk-

kaa. Kiiminki on vielä miehille aika 

vierasta seutua, mutta he odotta-

vat jo mielenkiinnolla millaiset ke-

mut Kiiminkiin on järjestetty. Antti 

Ahopelto on taatusti monille Tan-

gomarkkinoiden seuraajille tuttu 

kasvo ja ääni, lisäksi tanssilavoilta 

on kertynyt yli 800 esiintymistä.

Lauantain musiikkitarjonta on 

todella monipuolista. Päivällä kuul-

laan sekä Kiimingin Harmonikat 

musisointia, sekä esitys nuorelta 

kiiminkiläiseltä Matti Herbergiltä. 

Lapsille luvassa on lauantaina Si-

mosauruksen menevä show, jossa 

mukana on tuttuja ja uusiakin lau-

luleikkejä, kuten Sutsisatsi, Väri-

laulu ja Huugi Guugi. Simosaurus 

jutustelee ja kyselee kaikenlaista, 

joskus tosin vähän omituisiakin ja 

ihan itsestään selvyyksistä saadaan 

aikamoinen soppa, eihän saurus voi 

kaikkea ihmisten asioista tietää.

Paikallista ja monipuolista nuo-

risomusiikkia kuullaan koko lau-

antai-illan ajan, kello 17 alkaen, kun 

lavalle nousevat Eelis Saurio & 

Rhyme, Augusti ft. Invasor, Pertti 

Karppinen, The Evil Stings, Bad-

pennies sekä Maamoottori.

Sunnuntaina 10.8. Kiiminki-päi-

vien musiikkitarjonta huipentuu 

Koitelin lauluiltaan, jossa esilaulaji-

na on Trio Ikämiehet. JK

Kiiminki-päivillä 
musiikkia moneen makuun

Kiiminki-päivien virallisten arpajaisten pääpalkintona 
arvotaan neljän tonnin arvoinen Fimex Oy:n kylpytyn-
nyri, johon mahtuu neljästä kuuteen kylpijää. Spon-
soreina ovat Turun Fimex ja Ojan Rauta, Oulu. Arvan 
hinta on viisi euroa. Kuvassa Kiimingin yrittäjien tal-
kooporukassa Miika Sutinen, Pasi Siekkinen ja Mari 
Siltakoski edustivat Kiiminki-päiviä ja myivät arpoja 
ABC:n edustalla perjantaina 25.7. Arpoja myynnissä 
myös markkinoilla ja voittaja selviää Kiiminki-päivillä 
lauantaina 9.8.

Lauantaina 9.8. vauhdikas Simosaurus hauskuuttaa lapsia ja opettaa saurusten kieltä.

Eelis Saurio & Rhyme esittää valtaosin cover-kappaleita yhtyeiltä 

kuten CCR, Elvis Presley, Twisted Sisters ja Hurriganes.

The Evil Stings soittaa rock’n rollia, menevällä otteella.

Tervetuloa Kiiminki-päiville 8.-10.8. Kiimingin torille!

Arpajaiset! 
Voita kylpytynnyri 
Markkina-arvalla
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Koko perheen parturi-kampaamo

Parturi-Kampaamo
Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä
Puh. 040 828 3778

20 vuotta

lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet 

Tervetuloa! 

Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

www.osek.fi 

Koko kehon vyöhyketerapia
Intialainen päänhieronta
Koliikkivauvan hieronta
Kuumakivihieronta
Lymfaterapia

P. 045 895 3253    www.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

asiamiesposti

Paikkakunnan 
parhaat leivät!

Huruntie 2, 90910 Kontio
Puh. (08) 816 9014

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

UUsIJÄRVI
LÄHIkaUPPa

NONSTOP -perjantait ilman ajanvarausta   
TERVETULOA!

Syksyyn 
Oranssin kautta...

Jäälissä tapahtuu

Viime vuonnakin Jäälin urheilukentällä järjestetty Peräkärrykirppis sai suuren suosion.

Jäälisoutuihin on jälleen haastettu 
mukava määrä joukkueita.

Jäälin asukasyhdistys ry jär-
jestää Kiiminki-päivien yhte-
ydessä myös omaa ohjelmaa 
jo perinteeksi muodostunee-
seen tyyliin. 

LAuAnTAInA 9.8. Jää-
lin urheilukentällä kello 14–
17 on Peräkärrykirppis. Alu-

eelle mahtuu noin kaksisataa 
myyjää ja yhden myyntipai-
kan hinta on kymmenen eu-
roa. 

SunnunTAInA jääli-
läistä ohjelmistoa löytyy kel-
lo 12 eteenpäin Jäälinmajal-
ta, jossa Jäälijärven valtaavat 

Jäälinsoutukisan haastesou-
tajat. Rannasta löytyy ohjel-
maa runsaasti myös perheen 
pienimmille, kuten Liikku-
van laulurepun esitys, he-
vosajelua ja pomppulinnaa 
säävarauksella. Alueen yh-
distykset ovat myös esillä ja 

järjestävät jotain muuta mu-
kavaa ohjelmaa.

Tapahtuman järjestää Jää-
lin asukasyhdistys ry, joka 
on vuosikymmenten ajan toi-
minut Jäälin asukkaiden etu-
jen ajajana ja yhteisten tapah-
tumien järjestäjänä.

Kiimingin Yrittäjät ovat 
suunnitelleet Kiiminki-päi-
viä käytännössä viime Kii-
minki-päivistä saakka. 
Tiuhempaan on ollut ko-
koontumisia kevättalvel-
la ja alkukesästä. Huhti-
kuussa kokoontumisessa 
ABC:lla olivat mukana Mari 
Siltakoski, Sirpa Runtti, 
Pentti Eskola, Eero Huttu-
la, Miika Sutinen ja Hannu 
Tuohino.

Kiiminki-päivien suunnittelu on koko vuoden prosessi

Yrittäjien teltta on tänäkin vuonna paikalla.

Kiiminki-päivillä on jälleen jokaiselle jotain. Kuvat viime vuoden Kiiminki-päiviltä.
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Ojatie 19 Jääli • Puh. 050 301 7367

Oli aika uudistua ”Aloittavan yrittäjän täytyy pa-
nostaa ajallisesti, jotta hommat 

lähtevät rullaamaan.”

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Victorock Rakennus Oy

•   85 % kohteistamme  
valmistuu kahdessa päivässä

•   Tehokas ja turvallinen  
asennusmenetelmä

•  Paikalliset, kokeneet asentajat
•  Markkinoiden parhaat takuut
OTA YHTEYTTÄ JA VARAA  
ILMAINEN ARVIO. 

laaturemontti.fi · Kattoluuri: 08 2377 9501

Ka

ttomittari

TESTAA 
KATTOSI KUNTO 

laaturemontti.fi

NYT
KESÄKUNTOON

 2 päivässä!

Kiimingin Yrittäjien hallituk-
sen jäsenellä Miika Sutisel-
la on kiireinen kesä. Hänen 
leipätyönsä rakennusalal-
la sesonkiaika sijoittuu kesä-
kuukausille ja lisäksi hän on 
aktiivisesti vastaamassa Kii-
minki-päivien järjestämises-
tä. Hommaa riittää, sillä Kii-
minki-päivät toritapahtuma 
on Kiimingin yrittäjät ry:n 

Maalausliikkeen yrittäjä ja yhdistysaktiivi
vuotuinen voimanponnistus. 
Sutinen toteaa, että kuiten-
kin näin paria viikkoa ennen 
h-hetkeä homma alkaa olla 
jo hyvällä mallilla ja myyn-
tipaikat ovat menneet kuin 
kuumille kiville.

- Tutustuin Kiimingin 
yrittäjien toimintaan appi-
ukon houkuttelemana. Hän 
oli myös mukana yhdistyk-

sen hallituksessa oman tak-
siyrityksensä kautta. Yhdis-
tyksen ihmisiin oli helppo 
tutustua yhteisillä retkil-
lä, kuten laskettelureissul-
la. Nyt olen pari vuotta ollut 
hallituksessa. Yhdistystoi-
minta on oikein mielenkiin-
toista ja antoisaa, ja tässä 
pääsee vaikuttamaan, Suti-
nen kertoo.

Miika Sutisen perheyri-
tys RS-Install Oy on erikois-
tunut tekemään rappaus-, 
tasoite- ja maalaustöitä. Mar-
raskuussa Sutisen ja hänen 
avovaimonsa Sanna Kokko-
niemen perustamalle yrityk-
selle tulee kymmenen vuotta 
täyteen. Tällä hetkellä firma 
työllistää pariskunnan lisäk-
si noin kymmenen henkilöä. 
Sutinen kertoo, että työnte-
kijöiden määrä on pudonnut 
oltuaan parhaimmillaan kol-
menkymmenen pinnassa.

- Ennen kuin Oulun seu-
dun talousalueen kunnat yh-
distyivät, kunnat rakensivat 
kovaa tahtia uutta ja korja-
sivat julkisia rakennuksia. 
Kuntien yhdistyttyä raken-
taminen on vähentynyt ja 
töiden määrä siinä samalla. 
Investointeja teollisuuteen 
pitäisi saada, jotta töitä riit-

täisi, Sutinen kertoo.
Sutisen mukaan yhti-

ön asiakkaat ovat suuril-
ta osin Oulun talousalueella 
ja enimmikseen rakennus-
alan ammattilaisia. Näiden 
kanssa työstetään isoja jul-
kisrakennuskohteita kuten 
päiväkoteja, kouluja ja pal-
velutaloja. Uudiskohteiden 
ja laajennusten lisäksi yri-
tys tekee pintakäsittelytöi-
tä myös saneerauskohteissa 
ja paljon muuta kunnossapi-
toa. Kilpailuetuna ja omava-
raisuuden vuoksi yritykseen 
on hankittu henkilönostimet 
ja muuta isoa kalustoa.

- Sain otteen alasta kun 
kaveerasin Pohjois-Suomen 
vanhimman maalausliikkeen 
perustajan pojan kanssa. 
6-vuotiaina autoimme maa-
lausliikkeellä ja pesimme si-
veltimiä urakalla ja saimme 
13 penniä kappaleelta. Sii-
nä oppi työntekoon ja teem-
me edelleen hedelmällistä 
yhteistyötä. Onhan näillä ra-
kennusmailla muutenkin tul-
lut koko elämäni pyörittyä 
kun isäni on kirvesmies. Yh-
tiökumppanini ja avovaimo-
ni Sannan tapasin myös työn 
parissa, hän on erikoismaala-
ri, Sutinen selostaa. JK

Yrittäjä Miika Sutisen kesällä piisaa kiirettä kun maala-
usalan yrityksellä on sesonki ja Kiiminki-päivien järjestä-
minen työllistää myös.

Uusi jäsen Kiimingin Yrit-
täjissä on Johanna Heikkilä, 
joka on tuore toiminimiyrit-
täjä sisustussuunnittelun 
sekä asunnonvälityksen pa-
rissa. Hän perusti toimini-
mensä Aika Uudistua tämän 
vuoden maaliskuussa, oltu-
aan vuoden työkokeilussa 
nykyisellä yhteistyökump-
panillaan kiinteistövälitys 
Alku LKV:lla.

- En olisi uskaltanut alkaa 
yrittäjäksi ilman työkokeilun 
tuomaa varmuutta ja samal-
la sain laajentaa osaamisre-
viiriäni. Nyt Alku LKV ostaa 
palveluitani ja toimin itsenäi-
senä yrittäjänä, kuten kaikki 
kuusi kollegaani täällä, Jo-
hanna kertoo.

Nykyisin Johannan toimi-
kuvaan kuuluu myytävien 
asuntojen stailauksen lisäksi 
esittelyä edeltävät asuntojen 
myyntikuntoon laittaminen, 
sekä kaikki muut kiinteistön-
välittäjän hommat. Lisäksi 
hän sisustaa kohteita ja antaa 
myös mielellään sisustus-
vinkkejä asiakkailleen. Hän 
nauttii silmin nähden uudes-
ta työstään. 

- Olin aikaisemmin mate-
maattisten aineiden opetta-
jana ja uuvuin työssäni, sil-
lä se ei sopinut minulle tähän 
hetkeen. Aloin miettiä uutta 
suuntaa työelämälle ja ihan 
sattumalta löysin kutsumuk-
sen ihan eri alalta. Yrittäjänä 
toki päivät ovat pitkiä, mut-
ta en koe lähteväni töihin sil-

lä nautin työstä ja pystyn jär-
jestämään joustavasti aikaa 
myös perheelleni. Myös ys-
tävät ovat ymmärtäneet hy-
vin, että aloittavan yrittäjän 
täytyy panostaa ajallisesti, 
jotta hommat lähtevät rullaa-
maan, Johanna kertoo.

Johanna Heikkilän myy-
dessä taloa miehensä kans-
sa, asunnon välittäjäksi vali-
koitui Alku LKV:n omistaja 
Anne Keinänen. Hän kehui 
arviokäynnillään Johannan 
sisustustaitoja ja kehotti lait-
tamaan kyvyn hyötykäyt-
töön. Tästä lähti hedelmälli-
nen yhteistyö käyntiin.

- Hankala tälle alalle olisi 
yksin lähteä. Olen nauttinut 
paljon tästä työyhteisöstä, 
sillä meillä on erinomainen 
tiimi ja kaikki ovat motivoi-
tuneita työntekijöitä, sillä 
olemme itsenäisiä yrittäjiä. 
Oulun alueella alalla on kova 
kilpailu, ja siksi yhteistyö 
on voimaa. Arvokasta apua 
olen saanut myös mieheltä-
ni, joka on myös ollut yrittä-
jänä, Johanna kiittelee.

Johanna Heikkilä asuu 
perheineen Kiimingissä ja 
hän on kiintynyt paikkaan 
kovasti. Tuore yrittäjä on 
Taivalkoskelta kotoisin, jo-
ten paikallisen yrittäjäyhdis-
tyksen pienten paikallisten 
yhteisöjen tukeminen on hä-
nen sydäntään lähellä, joten 
yrittäjäyhdistysjäsenyys on 
hänelle luontevaa. JK

Johanna Heikkilä nauttii yrittäjyydestä sekä sen tuomas-
ta vapaudesta. 5-vuotias Oona-tyttö kulkee tarpeen tul-
len myös mukana ja allekirjoittanut sai huomata miten to-
pakka assistentti tytöstä onkin tulossa.

EDULLISET RENGASTYÖT JÄÄLISSÄ 
AINA LAADUSTA TINKIMÄTTÄ!

• KUMHO 
 KH-27

Michelin, 
Goodyear, 
Hankook, 

Marangoni 
ym.

Aluvanteet, soviterenkaat...

AK-Jäälin Rengas

 • Dunlop ST Blu 
  Response - 
 TM testivoittaja
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Sirpa ja Rauno 
Salmela esittelevät 
tuotettaan puubri-
kettiä. Pariskunta 
saapuu myös Kii-
minki-päiville.

www.lasia.fi

•terassilasit 
•saunalasiseinät
•peililiukuovet
•keittiön välitilat
•lasiovet
•kaidelasit

Laitatie 1, 90940 Jääli
p. 040 583 1004.

Kokemuksella ja 
ammattitaidolla

www.lasia.fi

•terassilasit 
•saunalasiseinät
•peililiukuovet
•keittiön välitilat
•lasiovet
•kaidelasit

Laitatie 1, 90940 Jääli
p. 040 583 1004.

Kokemuksella ja 
ammattitaidolla

Laitatie 1,
90940 Jääli
p. 040 583 1004

info@lasia.fi

www.lasia.fi

• terassilasit
• saunalasiseinät
• peililiukuovet
• keittiön välitilat
• lasiovet
• kaidelasit

Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

Yksi Kiimingin Yrittäjien 
uusista jäsenistä on Biokla-
pi Oy, jonka yrittäjä Rauno 
Salmela on asunut vaimon-
sa Sirpa Salmelan kanssa Kii-
mingin Jäälissä noin kaksi 
vuotta. Raunoon ja Sirpaan 
sekä heidän tuotteeseensa 
voi käydä myös tutustumas-
sa Kiiminki-päivillä torialu-
een esittelypisteellä.

Yritys on toiminut vuo-
desta 2011 saakka Pudasjär-
vellä. Salmelat asuivat ai-
kaisemmin Rovaniemellä ja 
olivat yrityksen kotipaikka-
kunnalla yrittäjäyhdistyk-
sen jäseniä, mutta Raunon 
mukaan voisi olla helpompi 
toimia lähellä olevassa yrit-
täjäyhdistyksessä. Siksi he 
halusivat tutustua Kiimin-
gin yrittäjien toimintaan. Sir-
pa Salmela toimii yrityksessä 
sivutoimisesti markkinointi-
tehtävissä oman palkkatyön-
sä ohessa.

Bioklapi Oy valmis-
taa Pudasjärvellä tehtaas-

Yrittäjyyttä bioenergiasta
saan puubrikettejä, jotka 
tehdään tekniikalla, joka on 
hyvin yleinen Etelä- ja Kes-
ki-Euroopassa. Raaka-ai-
neensa Bioklapi saa naa-
puristaan Kontiotuotteen 
tehtaalta. Valmistustekniik-
ka mahdollistaa erittäin hy-
vän palo-ominaisuuden, jol-
loin palaminen on tehokasta 
ja ympäristöystävällistä.

Tuhannesta kilogrammas-
ta bioklapeja saa lähes 5000 
kWh, joka vastaa noin viit-
tä irtokuutiota koivuklapeja. 
Bioklapi palaa huomattavas-
ti pidempään kuin normaa-
li polttopuu, koska sen tihe-
ys on suurempi. Asiakkailta 
saatu palaute on pelkästään 
hyvää, ja se perustuukin hin-
ta-laatusuhteeseen. Klapi pa-
laa suurella liekillä, ei no-
kea, eikä savuta, eikä tuota 
tuhkaa yhtä paljon kuin nor-
maali polttopuu.

- Bioenergia kiinnostaa 
nyt laajasti ja bioenergiaan 
on käytetty paljon hankera-

hoitusta, mutta yrittäjiä, jot-
ka saavat elantonsa bioener-
giasta, on todella vähän, 
kertoo Sirpa Salmela.

Yrittäjä Rauno Salmela 
kertoo yrityksen toiminnan 
käynnistyneen toden teolla 
syksyllä 2011, kun elokuun 
puolessa välissä avattiin yri-
tyksen verkkokauppa. Mo-
net paikalliset Pudasjärvel-
lä käyvät edelleen ostamassa 
klapinsa suoraan tehtaal-
ta, mutta verkkokauppa on 
mahdollistanut laajemman ja 
monipuolisemman asiakas-
kunnan.

Lisäksi tänä vuonna mu-
kaan tullut yhteistyökump-
pani Kympinpaikat Oy, joka 
välittää Bioklapin tuotteita 
nyt laajemmin irtotavarana 
suuremmissa erissä. He toi-
mittavat brikettilavoja pien-
yritys-, maatalous-, kotitalo-
us- sekä teollisuustarpeisiin, 
vaikkapa pieniin lämmitys-
laitoksiin. JK

Bioklapi palaa tehok-
kaasti ja huomattavas-
ti pidempään kuin nor-
maali polttopuu.
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Saattaja
      Surun
            Hetkellä

Hautauspalvelu
Liike 817 7018       
Arto 040 532 1986     Harjutie 16 Ylikiiminki

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

Asianajaja, varatuomari, 
julkinen kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

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

asianajotoimisto 
seppo koukkula

www.lampofix.com

Käyttövesi- ja lämmitys-
verkostosaneeraukset

Lämpöpumput ja muut lvi-työt

p. 040 139 4850

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi 

Asiantuntija 
soiton päässä
Säästämisen, sijoittamisen ja rahoituksen ratkaisut

Henkilöasiakkaat 0200 2580
Yritysasiakkaat 0100 2580

Antti Iinatti perusti toimini-
miyrityksen viime keväänä 
ja liittyi Kiimingin Yrittäjät 
ry:n jäseneksi. Iinatti muuraa 
työkseen tulisijoja sekä te-
kee jonkin verran muita laa-
toitus- ja pieniä remonttitöitä 
Oulun talousalueella ja hie-
man kauempanakin.

- Toiminimen perustami-

Kädet täynnä työtä kesäisin

Pudasjärveltä kotoisin oleva tuore yrittäjä Antti Iinatti asuu Kiimingissä uudella asuin-
alueella. Kaksi vuotta sitten valmistuneeseen taloonsa Iinatti on itse muurannut leivin-
uuni ja takan.

sen jälkeen yrittäjäyhdistyk-
sestä soitettiin minulle, ha-
luaisinko liittyä jäseneksi 
ja kertoivat yhdistyksen jä-
senyydestä olevista eduis-
ta. Ajattelin, että eihän niis-
tä haittaakaan ole ja hyvä 
olla apua aina saatavilla. Ai-
kaisemmin yrittäjäyhdistys 
ei ollut tullut tutuksi, mutta 

lueskelin lisää toiminnasta ja 
jäsenyys tuntuu hyvältä, ker-
too Iinatti.

Yrittäjäyhdistyksen jäse-
nenä saa käyttöönsä sekä val-
takunnallisen kattojärjestön, 
alueellisen yhdistyksen sekä 
paikallisyhdistyksen jäsen-
edut. Etuja on vakuutuksista, 
polttoaineista, asianajopal-

veluista, virkistyskohteista 
sekä paljon muusta. Lisäksi 
yhdistys järjestää omia vir-
kistys- ja koulutustilaisuuk-
sia sekä mahdollisuuden on 
saada vertaistukea muilta lä-
hialueen yrittäjiltä.

- Olen tehnyt näitä hom-
mia 12 vuotta verokirjatöi-
nä, mutta perustin toimini-
men, sillä se tekee yhteistyön 
asiakkaan kannalta helpom-
maksi. Oma yritys oli pit-
kään minulla haaveissa, 
vaikka töitä on aina riittä-
nyt. Päivääkään ei ole tarvin-
nut olla kortistossa. Nyt voin 
myös tarjota erilaisia palve-
luita laajemminkin ja tarvi-
kehankinnat käyvät helpom-
min, Antti Iinatti kertoo.

Kesäaikana remontoijia ja 
rakentajia riittää, joten Iinat-
ti tuumaa että kesäisin on kä-
det töitä täynnä. Lisäksi kak-
si vuotta sitten Kiiminkiin 
rakennetun omakotitalon pi-
hamaalla riittää vielä myllät-
tävää, joten kesäpäivät me-
nevät tiukasti töiden parissa.

- Asiakkaat ovat pääasias-
sa yksityisiä omakotitalora-
kennuttajia, rivitalokohteita 
sekä kesämökkiläisiä. Hyvin 
useat haluavat myös talore-
montin yhteydessä purkaa 
vanhan uunin ja rakentaa 
uuden lujan tilalle. Jälleen 
nouseva trendi tuntuu ole-
van muuratut tulisijat. Perin-
teiset leivinuunit ovat myös 
suosittuja, Iinatti selostaa. JK

”Nouseva trendi tuntuu olevan 
muuratut tulisijat. Perinteiset lei-

vinuunit ovat myös suosittuja.””Yrittäjäyh-
distyksen jä-
senenä saa 
käyttöönsä 
sekä valta-
kunnallisen 
kattojärjes-
tön, alueel-
lisen yhdis-
tyksen sekä 
paikallisyh-
distyksen jä-

senedut.”

Uusia jäseniä
Kiimingin Yrittäjien jäsenek-
si on tämän vuoden huhti-
kuun jälkeen liittynyt kolme 
uutta jäsentä. Tällä hetkel-
lä yhdistyksessä on yhteensä 
141 jäsentä. 

Uudet jäsenet:
Bioklapi Oy valmistaa 
puubrikettejä koti- ja teol-
lisuuskäyttöön, yrittäjänä 
Rauno Salmela ja yrityksen 
kotipaikka on Pudasjärvi.

Tmi Aika uudistua on 
Johanna Heikkilän sisustus-
suunnitteluun, stailaukseen 
ja asunnonvälitykseen eri-
koistunut yritys.

Tmi Antti Iinatti on Kii-
mingissä asuva rakennus- 
ja korjaustöitä tekevä mies, 
joka on erikoistunut tulisijo-
jen muuraamiseen.

Yrittäjäyhdistyksen jäse-
neksi liittymällä saat käyt-

töösi myös aluejärjestön ja 
keskusliiton tarjoamat edut. 
Järjestönä vaikutamme sii-
hen, että yhteiskunta ja sen 
päättäjät suhtautuvat kan-
nustavasti ja tukien yrittä-
jyyteen. Jäsenenä saat rahan-
arvoisia jäsenetuja muiden 
muassa vakuutuksista, polt-
toaineista ja majoituksesta. 
Yrittäjäjärjestön neuvonta-
palvelu ja koulutukset tuke-
vat yrittämisen haasteissa ja 
auttavat välttämään karikot 
jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleik-
si joukkoomme kaikki yrittä-
jät, oletpa ollut yrittäjänä pi-
tempään tai vasta ryhtynyt 
yrittäjäksi tai olet kiinnos-
tunut seniorijäsenyydestä. 
Meitä on jo yli 116 000 Suo-
messa.

Tervetuloa mukaan toi-
mintaan!

Hannu Tuohino
puheenjohtaja
Puh. 0400 265 396
hannu.tuohino@gmail.com

Mari Halkola
varapuheenjohtaja
Puh. 0400 681 433
mari.halkola@kiifys.fi

Lauri Mikkonen
Puh. 040 511 7366
oulunneon@oulunneon.com

Riitta Kemppainen
Puh. 040 506 3261
riitta.kemppainen@co.inet.fi

Kaisuleena Joenväärä
Puh. 050 539 5441
kaisuleena@vanilliini.fi

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

Kiimingin Yrittäjät ry:n 
hallitus 2014

Pasi Siekkinen
puh. 040 538 5313
pasi.siekkinen@parturi-kam-
paamo.com

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

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

Pentti Eskola
Puh. 0444 333 000
pentti.eskola@omv.fi

Mari Siltakoski
sihteeri, tiedottaja
mari.siltakoski@imagoplus.fi

Kirsti Roininen
rahastonhoitaja
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Rakennusliike
M. Autio Oy

kiiminkijoentie 801, 90910 kiiminki kontio
matti.autio@rakennusliike.inet.fi

www.rakennusautio.net

saneeraus ja 
uudisrakentaminen

Ota yhteys:
040 584 1486 
040 587 9685
040 507 6690

Ostetaan ROMUaUtOja yM. MetaLLiROMUa

ViRaLLinen MetaLLin-
KieRRÄtysteRMinaaLi
UTACON OY

UTAJÄRVI
PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825

www.utacon.fi

Noudamme paikan päältä ja 
meille voi myös tuoda

Palolankuja 8, 90620 Oulu

Kiimingin
 Kaluste Oy

www.kiiminginkaluste.fi

• Remonttipalvelut
• Ulkoverhousremontit 
• Ikkuna- ja oviasennukset          
• Uudisrakentaminen

Soita ja 
pyydä tarjous
0400-215780

RT-Remontit Oy

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki

040 724 1486
antti_iinatti@hotmail.com

Tulisijamuuraukset

T:mi Antti Iinatti

Kiimingin yrittäjäyhdis-
tys tarjoaa jäsenilleen moni-
en jäsenetujen lisäksi myös 
mahdollisuuksia virkistäy-
tymiseen samanhenkisessä 
yrittäjäporukassa. Yhteinen 
tekeminen ja vertaistuen saa-
minen on yrittäjän jaksami-
sessa tärkeä osa.

Monina vuosina yhdis-
tys on järjestänyt pidem-
piäkin reissuja vaikkapa 
laskettelurinteille tai kult-
tuurikohteisiin. Tänä vuon-
na hupitoimintaa järjestet-
tiin paikallisesti Koitelissa 
koko perheen ulkoilutapah-
tumassa.

Virkistyspäivä Koitelin 
koskilla toukokuussa keräsi 
noin 20–30 -henkisen poru-
kan, lapset mukaan luettuna. 
Ajatuksena oli koskenlasku 
kumiveneillä, mutta koskes-
sa virtasi melko vähän vet-
tä, joten rohkeimmat kävi-
vät kokemassa Kiimingin 
komeimman kosken kanoo-
teilla. 

Lapsille suosittu ohjel-
manumero oli temppurata. 
Lisäksi yrittäjät paistoivat 
makkaraa ja nauttivat ulkoil-
masta sekä hyvästä seuras-

Virkeyttä yhteisestä 
tekemisestä yhdistyksessä

ta. Jonkin verran sateinen sää 
hankaloitti ulkoilua, mutta 
lähes kaikki olivat osanneet 
varustautua hyvin.

Yrittäjäyhdistyksen hupi- 
ja hyvinvointitoimikunnissa 
vaikuttava Kaisuleena Joen-
väärä vihjaa, että yhdistyk-
sen hallitus ottaa mielellään 
vastaan ehdotuksia, minne 
porukan reissuja voisi suun-
nata ja millaista toimintaa 
kaivattaisiin. 

Työt jaettu  
toimikuntien kesken
Yrittäjäyhdistyksen toimin-
nasta päätetään hallituksessa 
ja eri osa-alueilla toimintaa 
suunnittelee neljä toimikun-
taa. Kiimingin Yrittäjien Hu-
pitoimikuntaan kuuluvat 
Pasi Siekkinen, Kaisulee-
na Joenväärä, Mari Halko-
la, Riitta Kemppainen ja Sir-
pa Runtti.

Hyvinvointitoimikun-
ta järjestää yrittäjien hyvin-
vointiin kuten riittävän lii-
kunnan sekä muun vireyden 
edistämiseksi toimintaa. Sii-
hen kuuluvat Mari Halkola, 
Kaisuleena Joenväärä, Pasi 

Siekkinen sekä Minna Huru.
Kiiminki-päivän suun-

nitteluun ja toteutukseen on 
myös oma toimikuntansa, 
jonka vastuuhenkilönä on 
Miika Sutinen ja muita jäse-
niä Hannu Tuohino, Lauri 
Mikkonen, Mari Halkola ja 
Sirpa Runtti sekä hallituksen 
ulkopuolelta Mari Siltakoski 

ja Eero Huttula.
Kolmesti vuodessa ilmes-

tyvän Kiimingin yrittäjäyh-
distyksen tiedotuslehden eli 
Kiiminki-lehden sisältöön 
ottaa kantaa ja ohjeistaa yh-
distyksen lehtitoimikunta. 
Tähän kuuluvat Hannu Tuo-
hino, Mari Halkola ja Lauri 
Mikkonen. JK

Esko Valkola ja Pasi Siekkinen testaamassa kanootilla 
melomista Koitelissa yrittäjäyhdistyksen virkistyspäivänä.

Kiimingin Yrittäjien virkistystapahtumassa oli suosittua ohjelmaa myös yrittäjäperheiden lapsille, jotka pääsivät mui-
den muassa touhuamaan rastitehtävien pariin. Kuvat: Esko Valkola.

Kiimingin Yrittäjät ry tukee aina keväisin koulu-
vuoden lähestyessä loppuaan muutamaa yrittäjä-
henkistä ja tomeraa koululaista Kiimingin alueen 
kouluissa. Stipendeillä yrittäjät kannustavat oma-
aloitteisia nuoria reippaan opiskeluotteen jatkami-
seen tai toivottavat hyvää onnea valmistuville jat-
ko-opintoihin sekä työelämään.

Stipendien saajat
Tänä keväänä yrittäjäyhdistyksen sponsoroimat 

stipendin saivat kaksi oppilasta kustakin koulusta. 
Kiimingin lukiosta stipendit saivat Teemu Jaako-
la ja Elmeri Kovalainen, Jokirannan koulusta Sanni 
Timisjärvi ja Henri Hoikkaniemi sekä Laivakankaan 
koulusta Jutta Havana ja Lari Paukkunen.

Metsäalan asiantuntija

Timo Mikkola 0400 560 498
Tatu Laakkonen 0400 560 389

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

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

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  ja painopalvelut kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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Musiikki soi ja 
Koiteli elää elokuussa

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio esiintyvät 
Koitelissa elokuussa, ja erityisesti 
Ilellä on paikasta mieluisia muistoja.

Suomesta ponnistavaa kansainvä-
listä räppikaartia Koitelissa edus-
taa Redrama.

Koiteli Elää -festivaalin nimekkäim-
pään kaartiin kuuluu Samuli Putro. 
Kuva: Jonna Öhrnberg

Viime vuoden Koiteli Elää -festivaalissa keli 
oli vetinen, mutta tunnelma sitäkin lämpi-
mämpi. Luontoäidin vinkeistä huolimatta ta-
pahtumasta saatu palaute oli valtaosin posi-
tiivista. Lisäksi festivaaliväki oli kiitettävästi 
osannut varautua sadetakein.

Koiteli elää -festivaali järjeste-
tään lauantaina 16.8. Koitelin 
Sahasaaressa. Neljättä kertaa 
järjestettävän lämminhen-
kisen festivaalin esiintyjistä 
löytyy sekä paikallisia lahjak-
kuuksia että koko maassa tut-
tuja nimiä.

Tällä kerralla festivaalin 
suurin uudistus on uusi klu-
bilava Tunnelmatuvan kah-

vilan edessä. Kun esiinty-
jä vaihtuu päälavalla, niin 
vaihtohässäkän aikana pie-
nemmät yhtyeet viihdyttä-
vät festivaaliväkeä. Vedoista 
Klubilavalla vastaavat Voi-
ce of Finlandin viime kau-
delta tutut Tiia Erämeri sekä 
Julia Väyrynen. Lisäksi intii-
miä tunnelmaa ovat luomas-
sa Dimi soolo, Lauri Tuohi-

maa ja Muistijälki. Uusi lava 
keksittiin, kun festivaalil-
le haluttiin lisää sisältöä uu-
dempien artistien muodossa, 
mutta päälavan ohjelmistoon 
ei mahtunut.

- Kun festivaalialue Tun-
nelmatuvan myötä hieman 
kasvoi, niin se antoi meille 
tilaa myös laittaa tämä uusi 
Klubilava, kertoo yksi tapah-

tuman järjestäjistä Kirsi Es-
kola.

Yksi festivaalin nimek-
käimmistä esiintyjistä Emma 
Salokoski joutui perumaan 
sattumuksien vuoksi, mutta 
Eskola kertoo, että onnenkan-
tamoisen ansiosta samoihin 
aikoihin myös Kaija Kärkinen 
ja Ile Kallio ilmaisivat kiin-
nostuksensa tulla esiinty-

mään festivaalille. Kun asi-
asta sitten sovittiin, samalla 
selvisi että Ile Kalliolla on eri-
tyisiä lämpimiä lapsuusmuis-
toja Koitelin alueesta.

Sir Elwood Duo kertoilee 
sielukkaan musiikin keinoin 
koskettavia tarinoita. Muita 
nimekkäitä esiintyjiä tapah-
tumassa ovat sielukas sanoit-
taja Samuli Putro yhtyeineen, 

Redrama sekä Timo Kotipel-
to ja Jari Liimatainen -duo. 
Lisää paikallisväriä tapahtu-
man päälavalle tuovat Stache, 
Dimi ja Aki Louhela.

- Koiteliin on nyt tulossa 
900 ihmistä. Festari myytiin 
tänä vuonna loppuun edellis-
ten vuosien tapaan, mutta jo 
kuukautta aikaiseimmin, jär-
jestäjät iloitsevat. JK

Kiimingin metsähoitoyh-
distys on tulossa esittäyty-
mään Kiiminki-päiville. Toi-
minnanjohtaja Timo Mikkola 
kertoo, että yhdistys esittelee 
alan tekniikasta tällä kertaa 
hakkuukonetta. Lisäksi yh-
distyksen teltalla on luvassa 
arvuuttelukisailua.

Mikkola odottaa myös 
pääsevänsä jututtamaan pai-
kallisia ajankohtaisissa met-
säasioissa. Metsäala on elänyt 

Metsäasioista keskustelemaan Kiiminki-päiville
jo tovin tietynlaista muu-
toksien aikaa, mikä varmas-
ti myös herättää kysymyk-
siä useiden metsänomistajien 
keskuudessa.

Hän vihjaa, että nyt kesä-
lomien jälkeen kannattaa ky-
syä metsänhoitoyhdistyksistä 
neuvoa puukaupallisissa asi-
oissa, puun hinnoista, mak-
suaikatauluista ja siitä mi-
ten kukin yhtiö puuta katkoo 
omissa osto-ohjelmissaan.

Muutoksia metsäalalle 
ja -yhdistyksille
Tulevista yhdistystoimin-
nan muutoksista mainitta-
koon veroluonteisesti kannet-
tava metsänhoitomaksu, joka 
poistuu tämän vuoden aika-
na. Tällöin yhdistystoiminta-
pohjaisesti toimiva metsän-
hoitoyhdistyskentän tulee 
järjestellä jäsenmaksunsa uu-
siin uomiin. Uusista jäsen-

maksuista päättää johtava 
hallitus, joka tekee ehdotuk-
sensa valtuustolle päätettä-
väksi. Jäsenmaksua suunna-
taan edelleen neuvontaan, 
tiedottamiseen ja hallinnon 
pyörittämiseen.

Jäsenyys metsänhoitoyh-
distyksiin tulee siis jatkossa 
olemaan täysin vapaaehtois-
ta. Myös pienet alle seitsemän 
hehtaarin metsäntilanomis-
tajat saavat nyt uuden lain 
myötä mahdollisuuden pääs-
tä yhdistyksen jäseneksi. Var-
masti eniten jatkossa korostu-
vat puukaupalliset palvelut ja 
niiden kattavuudet; valtakir-
jakaupat, korjuupalvelu, yh-
teismyynnit sekä toimitus-
kaupat eri toimituspisteisiin. 
Nämä ovat asioita ja toimen-
piteitä, jotka pitävät sisällään 
valtavan määrän tietoa, am-
mattitaitoa, tilastoa ja faktaa.

Metsänhoitopalvelut, tai-
mimyynnit, maanmuokka-
ukset, taimikonhoitotyöt, ti-
la-arviot, metsäsuunnittelu, 
ojitushankkeet ja muut säilyt-
tävät saman asemansa palve-
lumyyntivalikoimissa, kuin 
tilanne on ollut ennen laki-
muutosta.

Kiimingin Mhy  
valtakunnan ykkönen
Ensimmäiset metsänhoitoyh-
distykset on perustettu jo yli 
sata vuotta sitten, ja ne ovat 
juurtuneet metsänomistajien 
omiksi neuvonta- ja palvelu-
organisaatioksi. Kiimingissä 
metsänhoitoyhdistystoiminta 
lähti käyntiin jo vuonna 1937 
ja sillä tiellä ollaan vieläkin; 
itsenäisenä ja tehokkaana pal-
velun tuottajana.

Kiimingin metsänhoitoyh-
distys on ollut pienestä pin-
ta-alasta ja jäsenmäärästään 
huolimatta MTK:n laatumit-
tareilla mitattuna pohjoisen 
Suomen sekä valtakunnan 

Vesa Ojala ja koneen huol-
tohetki.

ykkönen kolmena viimeisenä 
toimintakautena. Tämä ker-
too myös sen, että jäsenistö 
on aktiivisesti käyttänyt yh-
distyksen palveluita ja osal-
listunut sen toimintaan. Mit-
tareilla annetaan pohjaa ja 
suuntaa kehittää yhdistyk-
sien toimintaa muuttuvassa 
työympäristössä. Toimintaa 
on Kiimingissä kehitetty var-
sinkin puunkorjuun toteu-
tuksissa. Näihin on lisätty jo 
muutaman vuoden ajan ener-
giapuun korjuuta lähes jo-
kaisella korjuukohteella sekä 
kunnostusojitustoimintaa 
vanhoilla ojitusalueilla. Hak-
kuukoneita on lisätty ja uu-
distettu.

Puunkorjuussa arvokkain laji tukki pyritään hyödyntä-
mään tarkoin. Taustalla korjuussa kertyvää risuenergiaa 
latvoista.
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P A R T U R I  -  K A M P A A M O
K O S M E T O L O G I

044 030 4057
K O U L U T E T T U   H I E R O J A

040 412 4090

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

www.HHnet.fi

/halpahalli KIIMINKI

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Tämä toinen luomiskertomus alleviivaa Ju-
malan uutta luovaa työtä. Hän on kuin taita-
va savenvalaja, joka muovaa maan tomusta 
ihmisen. Ihminen on Jumalan uusi luomus, 
hänen kättensä työtä. Ihmisen asema koros-
tuu siinä, että hänet luodaan ensimmäisenä 
ja toisaalta siinä, että hänet asetetaan Juma-
lan luomaan paratiisiin. Puutarha ja sen ra-
vinto annetaan valmiina lahjana. Ihminen 
elää Jumalan hyvyydestä. 

Jumala puhalsi ihmiseen elämän hen-
gen. Hän on elävä olento. Vaikka näin to-
detaan myös eläimistä, antaa kertomus ih-
miselle ainutlaatuisuuden luomakunnan 
keskellä, erityisesti hänen tehtävänsä kaut-
ta. Siinä on osin vastaavuutta edeltävän 
luomiskertomuksen Jumalan kuvana ole-
miselle. Ihminen kykenee vastaamaan Ju-
malan puhutteluun.

Ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjel-
la paratiisia. Hän on yhtä aikaa sekä tuot-
taja että luonnonsuojelija. Tehtäväksi anto 
on velvoittava ja pysyväisluonteinen. Ne on 
tulkittava yhdessä ja toisiinsa niveltyneenä. 
Jumala uskoi luomakunnan ihmiselle kuin 
vastuulliselle tilanhoitajalle. Viljely merkit-
see työskentelyä maan kanssa, johon ihmi-
sellä on kohtalonyhteys. Maa on ihmisen 
kehto ja hauta. Hän tulee maaksi jälleen, sil-
lä siitä hänet on otettu (1. Moos. 3:19). Ih-
misen tehtävänä on vaalia ja lisätä elämisen 
edellytyksiä. Viljelyyn kuuluu rikastuttami-
sen ajatus. Siten ihminen on kuin puutarhu-
ri, joka hoitaa puutarhaansa, jotta se tuottai-
si runsaammin hedelmää. 

Varjelu korostaa puolestaan huolenpitoa 
ja vastuuta paratiisista. Ihmiselle on annettu 

tämän mukaan myös mahdollisuudet kan-
taa vastuunsa. 

Kertomuksen suurin ja perustavin ihme 
on, että on olemassa elämä itse. Se, että on 
ylipäätänsä elämää. Ihmiset, jotka kansoit-
tavat koko maailman. Toinen perustava 
asia, että on olemassa maa, jonka päällä ih-
miset, eläimet ja kasvit voivat elää. Jumala 
on pannut tähän elämää palvelevan järjes-
tyksen. Jahvisti alleviivaa peruskertomuk-
sissaan kuitenkin sitä, että elämään kuuluu 
myös jännite hyvän ja pahan välillä. Juma-
la suostuu elämään tämän syntisen ja va-
javaisen ihmisen kanssa. Filosofi Hans Jo-
nas tekee tästä johtopäätöksen: ”Meidän 
on opittava elämään kaikkeen inhimilliseen 
kuuluvan ristiriitaisuuden kanssa.” 

Viime vuosikymmeninä tietoisuus ih-
misen toimien vaikutuksista on kasvanut ja 
samalla asenteet ympäristönsuojelua koh-
taan ovat muuttuneet olennaisesti myön-
teisimmiksi. Maailmanlaajuisesti on teh-
tävä kuitenkin kiireesti kipeitä ratkaisuja, 
jotka leikkaavat hiilipäästöjä. Samalla jokai-
sen on muutettava kulutustottumuksia. Vii-
me vuosien aikana on tullut myös yhä sel-
vemmäksi se, että ilmastonmuutoksessa on 
kyse hyvin monimutkaisesta ilmiöstä, joi-
den syy- ja seuraussuhteita on erittäin vai-
kea arvioida. Ihminen saattaa myös liioitella 
osuuttaan muutoksessa. Tällä ei kuitenkaan 
voi poistaa edellä mainittua vastuuta.

Hyvää loppukesää!

Pauli Niemelä
kirkkoherra

Viljelemään ja varjelemaan

Tämä kesä on ollut säiden 
puolesta erikoinen: lämmin-

tä keväällä, vähäluminen alku-
kesä ja sitten pitkä hellejakso. 
Selitystä on haettu ilmaston-
muutoksesta. Siksipä joitakin 
pohdintoja luomiskertomuk-

sesta (1. Moos. 2:4-9, 15).

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjälle tarkoitettu Yksinyrittä-
jäpalkinto luovutetaan Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Rokualla.

Palkintosumma on merkittävä 2000 euron suuruinen ja palkintoa 
voi hakea ppy.fi-sivustolta löytyvällä lomakkeella syyskuulle saakka. 
Palkinnon jakavat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät yhdessä Oulun Ta-
lousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiön kanssa.

Palkittavan yksinyrittäjän toiminta tulee olla päätoimi ja toiminnan 
tulee olla vakiintunutta. Palkinto jaetaan Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien toiminta-alueella toimivalle jäsenyrittäjälle. Lisäksi palkinnon 
saajan tulee osoittaa myös muuta aktiivisuutta elämässään.

Yksinyrittäjäpalkinto 2000 euroa

Oulun Talousalueen
käsi- ja pienteollisuussäätiö
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•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

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.

TulisijatTulisijat
Muuraus ja laattatyöt

Tmi Eino Marttila
puh. 040 7060 425
www.tulisijat.net

Vireä Huttukylän Nuorisoseura ry 80 vuotta
Nuorisoseuran 80-vuotis-
juhlaa vietettiin arvokkaasti 
sunnuntaina 6.7. seurantalol-
la, joka on uudistettu viimei-
sen päälle. Juhlapuheessaan 
Pohjois-Pohjanmaan Nuori-
soseurojen Liiton puheenjoh-
taja Heikki Saarela luonneh-
ti tätä viimeistä laajennusta ja 
saneerausta seuran historian 
merkittävimmäksi. 

Talkootyö ja se, että seu-
ran piirissä on ollut ennen 
ja nyt taitavia ammattimie-
hiä ja naisia, on ollut ratkai-
seva seuran kehitykselle. Saa-
relan mukaan nuorisoseura 
on säilyttänyt asemansa har-
rastusjärjestönä muun muas-
sa poliittisesti puolueettoma-
na, puhtaasti suomalaisena ja 
perhejärjestöluonteisena yh-
teisönä. Nuorisoseura on so-
vitteleva voima, hän muis-
tutti. Sisäisistä uhkakuvista 
puhuja toi esiin kiristyvän ta-
louden, millä voi olla vaiku-
tusta järjestön organisaatioon 
paikallistason, maakuntata-
son ja valtakunnantason kes-

kinäisissä suhteissa. Ulkoi-
sista uhkakuvista Saarela otti 
esille yhteiskuntaa ravistele-
van rakennemuutoksen. 

Kun vielä viime vuositu-
hannen lopulla pidettiin tär-
keänä jopa turvallisuuspoliit-
tisista syistä, että koko maa 
on asuttuna, niin nyt asumi-
nen ja keskittäminen näyte-
tään ohjattavan yksiin paik-
koihin, keskuksiin, jopa 
yhteisöllisyyden nimissä. Yh-
teisöllisyyttä ei ole se, että 
sata tuhatta ihmistä asuu ni-
mellisesti keskiössä ja vain 
harva tuntee toisensa, kiteytti 
puhuja meneillään olevan yh-

teiskunnallisen muutoksen.
Juhlassa jaettiin ansio- ja 

tunnustusmerkkejä seuran 
toiminnassa mukana olleil-
le henkilöille. Hopeisen an-
siomerkin lehvillä sai seuran 
puheenjohtaja Hannu Iisak-
ka. Hopeisen tunnusmerkin 
saivat Eero Huttula ja Saila Ii-
sakka.                                                      

Kuparisen tunnusmerkin 
lehvillä saivat Anne Kauppi-
la ja Anu Uusitalo. Kupari-
sen tunnusmerkin saivat Ka-
lervo Haipus, Kati Huttula ja 
Martti Runtti. Hermanska ar-
vonimen saivat Annikki Ii-
sakka ja Sirkka Väänänen.                                             

Hermanni arvonimen saivat 
Salo Iisakka ja Yrjö Runtti.

Huttukylän Nuorisoseu-
ra on yhteistyössä Kiimingin 
Yrittäjien kanssa muun mu-
assa järjestyksenvalvoja teh-
tävissä Kiiminkipäivillä ja 
perinteisesti lohikeittoa myy-
mällä toritapahtumassa lau-
antaina.

Myös perinteiset suositut 
Kiiminkipäivien tanssit ovat 
seurantalolla lauantaina 9.8. 
Esiintyjänä on Anniina Matti-
la yhtyeineen. 

Sirpa Alatalo
sihteeri

- Kolarikorjaukset - Automaalaukset - 

Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com 
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

Kiimingin Yrittäjien puheen-
johtaja laittoi yleisen kutsun 
paikallislehteen, kun ikämit-
tarissa täyttyi 60 vuotta. Syn-
tymäpäiväjuhlaa vietettiin 
lauantaina 12.7. Hannuksen 
kylätalossa vapaamuotoises-
ti, naamiaisten merkeissä. 

Merkkipäiväsankari ja hä-
nen puolisonsa Anita olivat 
pukeutuneet kartanonherrak-
si ja rouvaksi. Vieraat olivat 
olleet myös todella kekseliäi-
tä pukeutumisessa; lääkäriä-
hän aina tarvitaan ja munkki 
kaapuineen oli myös paikal-
la. Vanginvartija, merimie-
hiä ja –rosvoja, intiaani, arabi 
sheikki, kuninkaallisia, Puna-

Muodollisuuksista vapaa 
merkkipäivä naamiaisten merkeissä

Illan kuluessa kokoonnuttiin välillä yhteiskuvaan.

hilkka ja paljon muita oival-
tavia asuja. Lauantaina ilta-
päivä ja ilta meni leppoisasti 

keskinäisen seurustelun mer-
keissä, monipuolisesta tar-
joilusta nauttien ja nähtiinpä 

muun muassa tunnelmointi-
kuvia virkistyspäivästä Louk-
kojärveltäkin. HT

Kiimingin Yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien onnitteluja esittämässä Hannu ja 
Anita Tuohinolle Antti ja Kirsti Roininen, Lauri Mikkonen ja Mari Halkola. 

Huttukyän Nuorisoseurantalo on uudistettu viimeisen päälle.

Oulun  Finkiilto Oy
Yritystie 2, 90940 Jääli

Puh. 040 728 5599
cabas@finpaint.fi 

www.finpaint.fi

Tarja Tolonen

Keskustie 15
90900 Kiiminki

Puh. (08) 816 1002
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Miika Haapa-aho
puh. 040 7233 280

Kokonaisvaltaista koneurakointia!

www.haapa-aho.com
info@haapa-aho.com

Toimitamme: murskeita, täytemaita, soraa,   
hiekkaa, ruokamultaa,  vaihtolavoja

Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia, 
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt, 
salaoja- ja sadevesijärjestelmät

P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi

Leinosentie 2, 90940 Jääli
Kiimingin Murske Ky

Ommaiskahvila jatkaa toimintaansa
Ommaiskahvila jatkaa toi-
mintaansa Kiimingissä syk-
syllä 2014 ja ohjelmisto al-
kaa kun toimintaa esitellään 
25.8. kello 14 Kiimingin S-
Marketilla. Ommaiskahvila 
on jokaiselle asiasta kiinnos-
tuneelle kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla keskustelemaan 
kahvikupposen äärellä. Om-
maiskahvila on avoinna kai-
kille omaisistaan huolehti-
ville riippumatta läheisen 
sairaudesta, vammasta tai 

iästä, huolimatta siitä onko 
omaishoidontuen saaja. Ou-
lun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry:n toimintaan etsi-
tään vapaaehtoisia. Kenen-
kään ei tarvitse pärjätä yksin 
– yhdessä toimimisesta saa 
energiaa ja lisäksi yhdistys 
tarjoaa koulutusta ja tukea 
toimintaan. Vapaaehtoisena 
voi toimia esimerkiksi Om-
maiskahvilassa, kyläkummi-
na omaishoivaperheessä, ta-
pahtumien avustajana tai 

ihan jossain muussa.
Ovet -omaishoitajien val-

mennustilaisuuksia järjeste-
tään Kiimingin senioritalol-
la 24.9. alkaen, yhteensä neljä 
kertaa. Valmennusryhmä tar-
joaa mahdollisuuden pohtia 
muiden omaishoitajien kans-
sa vaikkapa jaksamiseen liit-
tyviä asioita. Samalla saa tie-
toa ja opastusta erilaisiin 
omaishoitajuuden teemoihin. 

Ryhmään liittyäkseen ei 
tarvitse olla virallisen omais-

hoidontuen saaja. Ilmoittau-
tua kannattaa 17.9. mennessä 
Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:lle.

Muita syksyn tapahtu-
mia ovat Omaishoito tänään 
-ilta Kiimingin kunnanviras-
ton valtuustosalissa 10.9. kel-
lo 18. Marraskuussa on tulos-
sa erilaisia tapahtumia; kuten 
fysioterapeutin luento 5.11. 
sekä jouluista tunnelmointia 
Ommaiskahvilassa omaishoi-
tajaviikolla.

O. Jauhiaisen taidemuseon 
kesänäyttelyssä 16.8. saak-
ka nähdään Aimo Kanervan 
herkkiä vesivärimaalauk-
sia pääasiassa 1980-luvulta. 
Näyttelyn nimi on Umpimet-
sää ja unikkoja. Aihemaail-
ma liikkuu kasveissa ja mai-
semissa, mutta mukana on 
myös muutama taiteilijan 
pysäyttävä omakuva. Näyt-
telyssä nähdään myös va-
lokuvia Kanervan maala-
usmatkoilta, ja kävijöillä on 
mahdollisuus kuunnella tai-
teilijan haastattelu.

Aimo Kanerva (1909–
1991) oli suomalainen ku-
vataiteilija ja professori. Ka-
nervaa pidetään yhtenä 
sodanjälkeisen taiteemme 
keskeisistä tekijöistä. Kaner-
va kuului Lokakuun ryh-
mään, ja hän oli aktiivises-
ti muuttamassa suomalaista 
taide-elämää erityisesti soti-
en jälkeen.

- Sodanjälkeisen radikaa-
lin öljyvärimaalausvaiheen 
jälkeen Aimo Kanerva löysi 
omimman alueensa vesivä-
ritekniikan ja kasviaiheiden 
parista. Nimenomaan tätä 
myöhäistuotantoa nähdään 
museomme kesänäyttelyssä. 
Näyttelyn teokset on koottu 
Aimo Kanervan lesken, Au-
likki Kanervan, yksityisko-
koelmasta, ja näin ollen vas-
taavaa kokonaisuutta ei ole 
ollut yleisönnähtävissä ai-
emmin, kertoo museosihtee-
ri Anne Pelttari.

Kanerva vietti lapsuuten-
sa Viipurissa, mutta muut-
ti Helsinkiin taideopintoja 
varten. Kanervan läpimur-
to suomalaiseen taidekent-
tään tapahtui sotien jälkeen, 
ja tuolloin hänen töitään lei-
masivat voimakkaat värit ja 
miltei abstrakti muoto. Näis-
sä töissä purkautuivat toi-
saalta sotien ahdistus, mutta 
myös yritykset herätellä pai-
kallaan polkevaa suomalais-
ta taidemaailmaa. 

Umpimetsää ja unikkoja 
O. Jauhiaisen taidemuseossa

Aimo Kanervan yleisimpiä 
maalausaiheita olivat her-
kät kasvitutkielmat, maise-
mat ja metsät.

Kaikki Aimo Kanervan mai-
semamaalaukset syntyi-
vät suoraan luonnossa 
ja hänellä oli tapana teh-
dä paljon maalausmatkoja 
Suomen Lappiin sekä ul-
komaille.

Konepalvelu M. Juntunen
Puunkorjuuta

0400 178 783

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

R I T A H A R J U

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.

Kotipiika

LAHJAIDEA!
Siivouslahjakortti

• Kotisiivous 
• Asiointipalvelu 
• EläintenhoitoSATU

senioreille 
erikoisedut!Satu Tossavainen p. 050 378 8451

kotipiikasatu@pp.inet.fi
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Tule lokakuussa SuperPark Areenalle kuulemaan 
uusinta tietoa tulevaisuuden teknologioista sekä 
liiketoimintaa kasvattavista ratkaisuista.

TeollisuusSummit 2014  |  8.-9.10.2014
SuperPark Areena, Oulu

www.teollisuussummit.fi 
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Go Arctic! on tullut tutuksi Koitelin 
alueen ulkoilijoille vuodesta 2010 
lähtien ja tämän vuoden touko-
kuussa yritys otti vastuulleen myös 
Koitelin Sahasaaressa sijaitsevan 
Tunnelmatupa-kahvion pyörittä-
misen. Yrittäjä Kirsi Eskola kertoo, 
että kahvio täydentää hyvin aktivi-
teettiyrityksen palvelutarjontaa.

- Olemme pyrkineet säännöl-
lisyyteen aukioloajoissa keleistä 
huolimatta, jotta asiakas voisi aina 
luottaa Koiteliin tullessaan, että 
kahvio on auki. Olemme kuunnel-
leet herkällä korvalla palautetta, 
jonka perustella esimerkiksi kulkua 
kahvion WC-tiloihin on parannettu 
ja kahvilan laitteistoa sekä ulkoka-
lusteita uusittu, Kirsi kertoo.

Kun toukokuisessa Kiiminki-
joessa on vettä enimmillään, kos-
kenlasku on Go Arctic! -elämysyri-
tyksen ykköstuote. Muina aikoina 
joessa on liian vähän vettä turval-
liseen koskenlaskuun, mutta suo-
situksi aktiviteetiksi on noussut 
myös koskiuinti. 

Tunnelmatupa täydentää elämysyrityksen palveluita

lo ja tapahtumatuotantoyritys, joka 
toimii laajasti Oulun alueella sekä 
muualla Suomessa. Koiteli on kui-
tenkin yksi yrityksen merkittävim-
mistä toimipaikoista.

- Jokaiselle yrityksemme osak-
kaalle Koitelin alue on henkilökoh-
taisesti tärkeä paikka. Siksi haluam-
me panostaa myös Koitelin alueen 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, 
hyvinvointiin ja puitteiden ylläpi-
toon. Tätä kautta Tunnelmatuvan 
pyörittäminen ja Sahasaaren esiin-
tymislavan vuokraaminen istuvat 
myös hyvin toimintaamme, Kirsi 
selittää.

Yhteistyössä  
BusinessOulun kanssa
Go Arctic! alkoi tehdä yhteistyötä 
BusinessOulun kanssa jo Kiiminki 
KIDE-yrityshautomon aikana. Kir-
si Eskola kehuu sujuvaa yhteistyö-
tä kaupunkiin ja sen liikelaitoksiin 
päin. Esimerkiksi Tunnelmatupa 
on Oulun kaupungin tilakeskuksen 

Tervavene vie väkeä tutustumaan Turkansaaren perinnemiljööseen Oulujokea pitkin. Go Arctic! toimii 
Koitelin lisäksi laajemmin erityisesti Oulun alueella.

Koskiuinti on erittäin suosittu aktiviteetti Koitelissa, sekä yksityisille ryhmille, kuten polttariporukoille 
sekä yrityksille, jotka haluavat tarjota elämyksiä vaikkapa asiakkailleen.

Kirsi Eskola on yksi Go Arctic oy:n kolmesta henkilöosakkaasta. Myös hänelle Koitelin alueesta on tul-
lut henkilökohtaisesti tärkeä paikka, jonka hyvinvointia hän edistää mielellään.

”Kun toukokuisessa Kiiminkijoessa on vettä 
enimmillään, koskenlasku on Go Arctic! -elä-
mysyrityksen ykköstuote. Muina aikoina jo-

essa on liian vähän vettä turvalliseen kosken-
laskuun, mutta suosituksi aktiviteetiksi on 

noussut myös koskiuinti. Kysyttyjä aktiviteette-
ja ovat lisäksi melonta, kalastusohjelmat ja eri-

laiset leikkimieliset tiimikisat.”

Kysyttyjä aktiviteetteja ovat li-
säksi melonta, kalastusohjelmat ja 
erilaiset leikkimieliset tiimikisat.

Palveluista ja Sahasaaren esiin-
tymislavan vuokraamisesta voi tie-
dustella myös Tunnelmatuvalta. 
Kahvilan aukioloaikojen ulkopuo-
lella tupaa voi vuokrata myös yk-
sityistilaisuuksiin. Tiivistyneen yh-
teistyön ansiosta Tunnelmatupa on 
käytössä myös Koiteli Elää -akusti-
sen musiikkifestivaalin aikana elo-
kuun puolivälissä.

Koiteli tärkeä GoArctic!:lle
Go Arctic oy:ssä on kolme henkilö-
osakasta: Kirsi Eskola, Sirpa Eskola 
ja Veli-Pekka Okkonen sekä yhtiö-
osakkaana Lapin Safarit. Yritys on 
oululainen matkailun monitoimita-

omistuksessa ja muutenkin yhteis-
työhön liittyy paljon byrokratiaa, 
niin silti yhteistyöllä byrokratia on 
saatu piiloon.

Nykyinen yhteistyö on poiki-
nut Oulun kesämatkailijoille viik-
ko-ohjelman, johon ohjelmanume-
roita ja aktiviteetteja tuottaa moni 
taho. Viikko-ohjelman markkinoin-
nista vastaa BusinessOulu ja lisäk-
si Oulu10:n matkailuneuvonnassa 
toimii yksi Go Arctic oy:n työnte-
kijä matkailuneuvojan tehtävissä 
ja samalla myymässä viikko-ohjel-
maa sekä muita aktiviteetteja. Eten-
kin matkailuneuvonnan kautta ta-
hojen yhteistyö kiteytyi ja yhteisiä 
näkemyksiä matkailupalveluiden 
yhtenäistämisestä on alettu toteut-
taa. JK
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Kiimingin Urheilijoiden 
kuntosali 
Kimmoke, Viitantie 23, Kiiminki  
 
Nyt on hyvä aika aloittaa.  
Meiltä saat edullista ohjausta. 

Aukioloajat ja hinnasto  
www.kiimu.fi                           
mg-kortilla sali auki 6.00-23.00  
(lukuunottamatta  
varattuja vuoroja) 

• Kaikki alan palvelut 
• Hautakivet • Kaiverrukset 

• Perunkirjoitukset
Terveystie 6 KIIMINKI

Puh. 040 561 7399, 0400 387 047

Mettovaara

Kiimingin Kukka ja
Hautauspalvelu

1+8+inva
TAKSI PEKKA SIEKKINEN
Kiiminki

puh. 0400 555 995

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

p. 08-816 1660
 f. 08-816 1881
p.040-587 3345

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Yritystie 5                          
90940 Jääli                           
www.ltm.fi                         

045 651 1618

Oulun Sähkötekniikka Oy

info@oulunsahkotekniikka.fi

www.oulunsahkotekniikka.fi

KiimU:lla tulossa vauhdikas syksy
Kiimingin Urheilijoiden ku-
luva vuosi on ollut vauhdi-
kasta toimintaa ja vauhtia on 
luvassa edelleen. Vuoden-
aikojen mukaan toiminnan 
painopiste vaihtelee seuran 
eri jaostoissa. Kesällä lapsille 
ja nuorille on ollut toimintaa 
muun muassa lentopallossa, 
suunnistuksessa, pesäpallos-
sa ja yleisurheilussa.

KiimU:lla on oma osasto 
Kiiminki-päivillä, jossa ker-
rotaan syksyn ohjatusta lii-
kuntatarjonnasta aikuisil-
le ja lapsille. KiimU järjestää 

Kiiminki-päivillä myös kä-
denväännön näytösotteluita 
ynnä muuta voimailuaiheis-
ta ohjelmaa torialueen pääla-
valla.

Lapsille on kesän ajan pi-
detty yleisurheilukerhoa 
Ponnonmäen urheilukentäl-
lä kaksi kertaa viikossa. Ke-
säkuussa järjestettiin kansalli-
set heittokarnevaalit nuorille 
ja aikuisille sekä pesiskoulu. 
Elokuussa pidetään kesän 
kolmannet lasten seurakisat 
sekä Oulu-rastit.

Aikuisille liikkujille Kii-

mU tarjoaa ohjattua ryhmä-
liikuntaa liikuntakeskus Kim-
mokkeessa. Seuran kuntosali 
palvelee entisiä ja uusia liik-
kujia.

- Meiltä saa opastusta kun-
tosalilaitteiden käyttöön ja 
henkilökohtaisia harjoitusoh-
jelmia. Näiden tuella on help-
po aloittaa meille kaikille niin 
hyödyllinen lihasvoimahar-
joittelu, seuran puheenjohtaja 
Keijo Aaltonen vinkkaa.

Kiimingin Urheilijat tekee 
pienehkön laajennuksen kun-
tosalin tiloihin tämän vuoden 

aikana.
- Kuntosalin kävijämäärät 

ovat kasvaneet paljon. Vapai-
den painojen puolelle tarvi-
taan lisäneliöitä, jotta pysty-
tään takaamaan turvalliset ja 
riittävän väljät suorituspaikat 
treenaajille, Aaltonen sanoo.

KiimU:n loppukesän oh-
jelmistoon kuuluu muun mu-
assa Kiiminki-maraton juok-
sutapahtuma 20.9. Jäälissä.

Päivi Mikkonen

Aikuisurheilijat kisasivat heittolajeissa 15.6. Kiimin-
gissä Ponnonmäen kentällä ja lajina oli muun mu-
assa kuulantyöntö. KiimU:n Toivo Isoniemi kuulan-
työnnössä.

Ajanvaraus netissä: www.koirakylpylavesipeto.fi/
tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki

toimintaterapia
sonja tuohimaa

Puh. 040 779 0270
Reposeläntie 1, 90900 Kiiminki

Viivi Myllyaho KuivA heittää keihästä 11-vuotiaiden sar-
jassa nuorten heittokisoissa 14. kesäkuuta Ponnonmäen 
kentällä. KiimU:n Ilmari Hyvärinen seuraa suoritusta.
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Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessut
16.–17.8.2014

Järj. Utajärven Yrittäjät ry, Utajärven kunta, Utajärven Osuuspankki, 
kyläyhdistykset ja muita paikallisia järjestöjä. Tervetuloa!

Utajärven Nuoriso- ja liikuntatalo, Koulutie 4

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingo
Päävoittona 100 
euron ostokortti

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

joka keskiviikko  klo 18 
alkaen odottelubingolla 
klo 17.45. 

Mitä enemmän pelaajia,
sen suuremmat voitot.

TULEvIa TaPaHTUMIa:  
16.8. HANNUTSIALAISET
27.9. ONNELLISTEN IHMISTEN PÄIVÄ 
 klo 10-15 hoitoja, käsitöitä, työnäytöksiä. Mahdollisuus kahvitteluun ja
 ruokailuun (pöytävaraukset Eija 040 5717103, Hannele 040 7296405). 
 Klo 16 Kiimingin Eläkeläisten kuoro esiintyy ja laulattaa yleisöä.

Tervetuloa!

Tulevana kesänä Teatteri Neliapila sukeltaa mukaan sosiaali- ja terveysalan tilaa ih-
mettelevään keskusteluun esittämällä oululaislähtöisen Heikki Lundin näytelmän 
Harmaat pantterit. vanhukset on lääkitty tokkuraan, hoitajat väsyvät työtaakan 
alle ja uusi johtajakin on tulossa Käpyhovin vanhainkotiin. Kunnan sosiaalijohtaja 
peippailee ja taklailee lisää resursseja ja edesmenneiden vanhusten perintörahoja 
kyttäävä pastori käy hoitelemassa vanhusten sieluja. Kaiken päälle vanhainkotiin 
tulee bimbo työharjoittelija ja tukityöllistetty maahanmuuttaja. Harmaat pantterit 
ei sievistele vaan pyrkii lähestymään suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkkua – van-
hustenhoitoa – huumorin keinoin. Miksi vanhuksista ei huolehdita ihmisarvoisella 
tavalla? Miksi hoitohenkilökunta uupuu? Olisiko asenteissa korjaamista?

Lisätietoja: teatterineliapila@gmail.com • http://www.teatterineliapilaoulu.blogspot.fi
Erkki Suvanto 0400 681 491, Niina Susan Vahtola 044 326 1427

9.8.  Hupisaarten teatteri 17:00
10.8.  Hupisaarten teatteri 13:00 ja 17:00
13.8.  Hupisaarten teatteri 18:00
16.8.  Hupisaarten teatteri 13:00 ja 17:00
17.8. Kempeleen museo  16:00

Lions Club Kiiminki ry jär-
jesti yhdessä Lions Club Jää-
li ry:n kanssa kevään aikana 
SETORI- eli ”Senioritoimin-
ta rikkaammaksi” –hyvän-
tekeväisyyshankkeen. Se to-
teutettiin monimuotoisena 
tapahtumana ja toimintana 
13.3.–31.5.2014 ja keräyksen 
tuotto ohjataan lyhentymät-
tömänä Kiimingin vanhus-
tenpalvelun ja senioritoimin-
nan hyväksi.

Projekti huipentui torita-
pahtumaan Kiimingin toril-
la lauantaina 24.5., jolloin oh-
jelmassa oli muiden muassa 
monipuolista musiikkia, pe-
räkärrykirppis ja monenlais-
ta kivaa lapsille. Näytteillä 
tilaisuudessa oli keräyksen 
nimeen sopien Zetor-trak-
toreita. Keräyksen äiti Eija 
Tuomaala LC Kiimingistä 
kertoo, että ilmat suosivat ta-
pahtumaa ja väkeä oli, vaik-

Hyväntekeväisyys 
innosti väkeä liikkeelle

ka enemmänkin olisi voinut 
olla.

- Olemme saaneet pal-
jon palautetta, jossa väki on 
hyvillään että tällaista jär-
jestetään paikallisesti, ja 
ikäihmiset ovat sopiva koh-
de. Yllätykseksemme mo-
net nuoret tulivat uteliaiksi 
ja kyselivät mitä ne leijonat 
ovat. Saimme jakaa tietoutta 
Leijona-hengestä, johon kuu-
luu palvelu ja auttaminen, 
Tuomaala kertoo.

Myös lipaskeräyksenä ja 
lahjoituksin koottu hank-
keen tuotto luovutetaan pai-
kallisiin vanhustenpalvelun 
pisteisiin. Yksi hankeen ta-
voite oli hyväntekeväisyy-
den tekemisen merkityksen 
jakaminen, jossa hanke on-
nistui hyvin saamansa jul-
kisuuden kautta. Yhdes-
tä ihmisestä lähtenyt idea 
sai liikkeelle kymmeniä pu-

haltamaan yhteen hiileen. 
Tuomaala kertoo, että klu-
biin saatiin uusiakin jäseniä 
ja muita tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita.

SETORI-hanke jatkuu toi-
sen muotoisena. Ensi kau-
den valtakunnallinen Lions 
klubien aktiviteetti on Kii-
tos Veteraanit. Kyse ei tällä 
kerralla ole varojen hankin-
nasta vaan palvelusta, jonka 
sisältö voi olla mitä moninai-
sin. Esimerkiksi palvelua voi 
olla keskustelu, vierailu ve-
teraanin luona ja pienet sekä 
suuremmat avustustyöt, aina 
uutisten kertomisesta lu-
menluontiin. Mahdollisuuk-
sia kiitollisuuden osoittami-
seen on satoja! JK

Aurinkoinen sää hemmotteli kävijöitä.

SETORI-hankkeesta kertovat ja yleisöä kiittävät Seija Väänänen (vas.), Kaisa Leinonen, Sirkku Kaltakari ja Eija Tuo-
maala.

Toritapahtumassa kuul-
tiin monenlaista musiikkia. 
Esiintymässä 11-vuotias 
jääliläinen Milja Mustonen.

Talliraitti 49, 90940 Jääli

MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Fax (08) 816 6765 
 Matkapuh. 0400 381 837, 0400 683 778 

• Konetyöt • Pihatyöt • Kokonaisurakointi
• Hiekat, sorat • Murskeet • Mullat 
• Timanttiporaus • Räjäytystyöt

RIHAKSÄHKÖ OY

Välirinne 9 90940 Jääli

www.sahkoasennusoulu.fi

-sähköurakointi
-sähköasennukset
-sähkösaneeraukset
-huolto- ja korjaustyöt

0400 597 613

kaRaokEa PÄIVIttÄIN
kLo 21 aLkaEN (pe-la klo 22)

ma & ti sULJEttU

terveystie 2 kiiminki
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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NYT KEMPELEESEEN!

RenKaita ja Vanteita
henkilö- ja pakettiautoihin, 

kuorma-autoihin, traktoreihin, 
työ- ja metsäkoneisiin

UUDET, PINNOITETUT JA KÄYTETYT

LImINka 08-381 171, 050 561 1296
RaaHE 08-211 7122, 050 369 4998
RaaHE Raskaat RENkaat 050 3694 940
koNEEEt Ja LaIttEEt 0500 382 560

Maalle, metsään ja maantielle 
KOtiMaisen RengasLiiKKeen kautta!
aMMattiLaiset asiaLLa VUOdesta 1974

Omasta pinnoittamosta certifioidut tuotteet 
kuorma-auton renkaista-työkoneen renkaisiin
Meiltä huippumerkit ja ”myös hännänhuiput”,

renkaat, vanteet ja puramme raskasta kalustoa
Otamme koneita ja autoja ym. vaihdossa!!!

RaaHen Rengas & Laite Oy
tarjouspyynnöt: myynti@raahenrengasjalaite.fi

www.raahenrengasjalaite.fi

www.ktcgroup. 

Tiedustelut: 
Eijan Kammari 

Kiiminki
puh. 040-5717103/Eija

VAATTURI 
TEKSTIILITAITEILIJA

EIJA I. KERÄNEN

SyKSyn 2014 KuRSSit 
EiJA KERänEn

nahkatuotteiden ompelu, Jääli 
ilmoittautuminen 

19.8.2014 alkaen ouluopisto.fi
Wanhaa ja uutta, Hannus

ilmoittautuminen 
19.8.2014 alkaen ouluopisto.fi

tuunaten muodistan, 
valmistan uutta ja 
kierrätän vanhaa 

ilmoittautuminen 23.6.2014 alkaen 
oulunkansalaisopisto.fi

Tule ideoimaan, 
tuunaamaan, luomaan 

uutta kursseilleni

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Terveystie 6 LASITORI Kiiminki 
puh. 088162151 
www.kauneushoitolamirandas.com

Kaikki kauneushoitolan palvelut  
26 vuoden kokemuksella

Kuvia tulossa uudistettaville Mirandasin 
www-sivuille!!!

Uudet konehoidot: 
eDermastamp neulaushoito 
HC3 Skin Shooter Neulaton Mesoterapialaite  
Meiltä myös saksalainen Klapp Ihonhoitosarja  
UUTENA PALVELUNA 
RAKENNEKYNNET JA RIPSIPIDENNYKSET!!!!
Kynsi-ja ripsimuotoilija Marika Runtti 
FoxyNailsista tekee upeita kynsiä ja ripsiä! 


