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Kiiminkipäivillä SYKKEESSÄ pe 12.8 klo 15.00 esitelmä ”Nitistä nivelrikko” ja klo 15.30-18.00 terveysmittauksia.
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Kiiminkipäivät järjestetään 
42. kerran. Oulun kaupungin 
puolesta lämpimät kiitok-
set Kiimingin yrittäjät ry:lle, 
kaikille järjestöille, yrityksil-
le, vapaaehtoisille ja kunta-
laisille! Vaikka ympäristössä 
tapahtuu jatkuvasti muutok-
sia, perinteitä ei tule unoh-
taa. Kiiminkipäivät on tästä 
hyvä esimerkki!

Oulu on pohjoisen yrittä-
jyyden ja osaamisen pääkau-
punki. Me oululaiset olemme 
syystäkin ylpeitä siitä, että 
täällä on tehty menestykseen 
johtaneita oivalluksia läpi-
historian ja lähitulevaisuu-
den. Täällä on kehitetty äly-
puhelimia, sykemittareita ja 
lääketieteellisiä läpimurto-
ja ja edelleenkin Oulun seu-
dulla toimii vahvaa peruste-
ollisuutta. Nämä kaikki ovat 
vieneet oululaisuutta maail-
mankartalle.

Mahtavaa Kiiminki!
Oulun seudulla asuu 250 

000 asukasta, joista merkit-
tävä osa on nuorta, koulu-
tettua väestöä. Ei ihme, että 
Oulu on valittu Euroopan 
älykkäimmäksi yhteisök-
si. Yritysten, palveluiden ja 
tuotteiden taso täällä on hä-
kellyttävän korkea. Yhtenä 
syynä tähän lienee pohjoinen 
identiteetti, jossa korostu-
vat mutkattomuus, luotetta-
vuus ja halu ratkaista asioita 
yhdessä. Tämän lisäksi tän-
ne on helppo tulla. Oulu on 
vain tunnin lentomatkan 
päässä Helsingistä.

Maailman talousmark-
kinoilla eletään tällä hetkel-
lä levotonta aikaa. Suomessa 
ponnistellaan välttämättö-
mien uudistuksien keskellä 
ja suunta on hieman hukas-
sa. Tästä kyllä selvitään. Vai-
keinakin aikoina me ou-
lulaiset jaksamme uskoa 

tulevaisuuteen. Suomen vai-
kea taloustilanne ja liian kor-
kea työttömyys on koetel-
lut myös Oulua. Meillä on 
kuitenkin tapahtunut paljon 
myönteistä. Parissa vuodessa 
600 start up-yritystä on luo-
nut markkinoille lukematto-
mia työpaikkoja ja kymme-
niä uusia, mielenkiintoisia 
tuotteita. Esimerkiksi näiden 
yrityksien osalta on toivotta-
va, että ”pohjoinen business 
kasvattaa voittajia” 

Oulun kaupunki ja tääl-
lä toimivat yritykset ovat ra-
kentaneet paljon taloudel-
lisesti vaikeasta tilanteesta 
huolimatta. Yksistään kau-
punki investoi vuosittain 
150 miljoonaa omaan palve-
luverkkoon ja infraan. Ja jat-
koa on tulossa! Kukaan ei voi 
siis väittää että Oulussa olisi 
sammutettu valot!

Oulussa on tehty toistai-

seksi Suomen suurin kun-
taliitos. Sen tärkeimpänä 
tavoitteena oli elinvoimai-
suuden lisääminen Oulun 
seudulla. Elinvoimainen 
ja vetovoiminen kaupun-
ki on meidän kaikkien kun-
talaisten ja yrityksien etu. 
Uusi Oulu ei ole vielä val-
mis. Meillä on kova työ, että 
saamme Oulun kaupun-
gin taloustilanteen nouse-
maan uuteen suuntaan. Täl-
lä hetkellä velkaannumme 
liian kovaa vauhtia ja mei-
dän suurin ongelmamme on 
työpaikkakato, jota on vauh-
dittanut esimerkiksi Noki-
an tuomat suuret muutokset. 
Oulun kaupunki kipuilee 
siis vähenevien veroeurojen 
ja kasvavan tai pitkittyneet 
työttömyyden kanssa. Täs-
tä huolimatta meidän tulee 
järjestää kuntalaisille heille 
kuuluvat palvelut ja saman-

aikaisesti kuitenkin kehittää 
ja investoida kaupunkiim-
me. Jatkamme siis työtä, joka 
ei ole helppo! Tähän tarvi-
taan meitä kaikkia!

Kiiminkipäivät ovat osoi-
tus, että elinvoimaisuus ja 
yhteisöllisyys ovat meille 
tärkeitä. Mahtavaa Kiimin-

ki! Mukavia Kiiminkipäiviä 
meille kaikille!

Riikkka Moilanen
Oulun kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja

Kesä on taas kääntymässä syksyksi ja on aika keräillä mar-
jat ja Pokémonit talteen. Kesälomien, kellä on sitten ollut, 
jälkeen ollaan Kiimingissä perinteisesti kokoonnuttu vaih-
tamaan kuulumiset Kiiminkipäiville. Tänäkin vuonna oh-
jelma on totuttuun tapaan monipuolista ja laadukasta.

Erityisesti lapsille ja nuorille on pyritty järjestämään oh-
jelmaa ja tekemistä, muun muassa nuokkari on avoinna ja 
Huttukylän nuorisoseura järjestää diskon lapsille. Myös 

Positiivista virettä yrityselämässä

monet muut tahot ovat kiitettävästi mukana Kiiminkipäi-
vien järjestämisessä.

Kiiminkipäivien suosiosta kertoo myös se, että tänäkin 
vuonna torikauppiaita olisi ollut tulossa enemmän kuin on 
mahdollista ottaa tilanpuutteen vuoksi.

Kiimingissä on ollut kuluvana kesänä muutenkin po-
sitiivinen vire yrityselämässä. Näkyvimpinä voisi mainita 
uuden kuntosalin entisissä S-marketin tiloissa, uuden pe-

suhallin rakennustyöt on aloitettu Grillin kupeessa ja onpa 
näkynyt useampia uusia oransseja puutavara-autojakin lii-
kenteessä.

Uudet investoinnit ovatkin erittäin tärkeitä niin Oulun 
kuin koko Suomen tulevaisuudelle, jotta talous saataisiin 
kasvuun ja uusia työpaikkoja sekä talous nousuun.

Nykyisin uudet työpaikat syntyvät lähes yksinomaan 
mikro- ja pienyrityksiin, kun taas suuret vähentävät jatku-
vasti työvoimaansa. Paikallisella tasolla vaikutus on tieten-
kin vielä paljon suurempi.

Investointeja ja talouskasvua tässä tarvitaankin, sillä 
Oulunkin talous on katastrofin partaalla. Velkaantumisen 
vauhti on todella hurjaa. Sata miljoonaa euroa vuodessa. 
Kokonaisvelkamäärä ei ole enää kovinkaan kaukana mil-
jardista eurosta. Tulevan SOTE-uudistuksen myötä kun-
nallisvero pudonnee jonnekin 12 prosentin hujakoille, jol-
la on varmasti vaikea hoitaa moista lainaa muiden menojen 
ohessa.

Veronkorotuksiin ei ole varaa, jotta kuluttajien ostovoi-
ma säilyisi edes ennallaan ja talous ei lamaantuisi, joten 
leikkauksia lienee luvassa tulevina vuosina ja paljon.

Kiiminkiläisiä puhuttanut kouluverkkouudistus pää-
tyi kompromissiin, jossa meidän lukio säästyi, mutta osa 
nuoremmista koululaisista jatkaa kouluissa, joissa on sisäil-
maongelmia.

Nyt ei voi muuta kuin toivoa, että kaupunki saa pikai-
sesti raavittua jostain rahat kasaan uusiin kouluihin, joita 
kaivataan todella kipeästi.

Ehkäpä näistäkin asioista päästään keskustelemaan Kii-
minkipäivillä pidettävässä paneelikeskustelussa ”Kiiminki 
Oulun kaupunginosana”.

Tervetuloa nauttimaan tunnelmasta!

 
 

 Miika Sutinen
 puheenjohtaja
 Kiimingin Yrittäjät ry

Kiiminkipäivien suosiosta kertoo myös se, että tänäkin vuonna torikauppiaita 
olisi ollut tulossa enemmän kuin on mahdollista ottaa tilanpuutteen vuoksi.

Miika Sutinen ja Hannu Tuohino viime vuonna Kiiminkipäivillä työn touhussa.



2 /2016 KIIMINKI L E H T I 3

TÄSSÄ LEHDESSÄ
Puheenjohtajan terveiset 
”Positiivista vireyttä yrityselämässä”  s. 2
Riikka Moilanen: ” Mahtavaa Kiiminki!” s. 2
Mikael Pentikäinen: ”Yritysverotus tukemaan investointeja” s. 3
Tervetuloa 42. Kiiminkipäivät s. 4

KIIMINGIN YRITTÄJÄT
RY:N TIEDOTUSLEHTI
ELOKUU  2016

Julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Miika Sutinen
Toimittajat:	 Heimo	Turunen	p.	0400	385	281,		vkkmedia@vkkmedia.fi
	 Jenny	Kärki	p.	040	910	0852,	jenny.karki@vkkmedia.fi	

Kiiminki-lehti on luettavissa 
netissä: www.vkkmedia.fi  
klikkaa linkistä: Lehdet

www.yrittajat.fi/kiiminki
KIIMINKI L E H T I

ISSN 2342-3854 (painettu) 
ISSN 2342-3862 (verkkojulkaisu)

Ilmoitusmyynti:	 VKK-Media	Oy/Heimo	Turunen	p.	0400	385	281,	vkkmedia@vkkmedia.fi
	 Tiina	Rajala,	tiina@vkkmedia.fi,		040	566	9263	
Sivuntaitto:	 VKK-Media	Oy/Eila	Lahtinen	eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

Käy, soita, asioi sähköisesti 

tai tule kokeilemaan 

etäpalvelua Kelan, Vero-

hallinnon tai Maistraatin 

palveluissa

Kiimingin Asiointipiste
Lempiniementie 2 • puh. 050 316 7618 
asiointipiste.kiiminki@ouka.fi
Avoinna ma-pe klo 8.30–16 

Oulu10, 
Kiimingin asiointipiste
palvelee teitä mm.
○ Neuvonta ja ohjaus kaupungin palveluista
○ Kaupungin lähettämien laskujen maksu
○ Lipunmyynti, mm. Oulun kaupunginteatteri, 

Oulu Sinfonia, Teatterikuoppa, kaupungin  
liikuntapaikat

Tarjoamme myös neuvontaa ja ohjausta  
valtionhallinnon palveluista  
(mahdollisuus etäpalveluyhteyteen)
○ TE-toimisto
○ KELA
○ Vero
○ Poliisin  

lupapalvelut
○ Maistraatti

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

joka keskiviikko klo 18, 
alkaen odottelubingolla klo 17.45

Bingo
Päävoittona 

100 euron ostokortti

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

Tervetuloa!

Huom! Mitä enem-
män pelaajia, sitä 
suuremmat voitot.

Pölöhöttäjät esittää:

HaNNutSialaiSEt la 27.8. klo 17, 
NÄYtElmÄ klo 18. 

Kahvilippu 10 euroa,
sisältää myös arvan. 

Kositaanko? 
KOSITaan  Vaan... 
mutta miksi?

Yritysverotus tukemaan investointeja
Suomen Yrittäjät kannustaa 
hallitusta tekemään päätök-
sen investointeihin kannus-
tavasta veromuutoksesta. 
Yritysverotusta on uskallet-
tava uudistaa rohkeasti, sillä 
näin luodaan investoinneille 
luottamuksellinen ja dynaa-
minen ympäristö.

”Verotus ei tällä hetkel-
lä palvele riittävästi yritys-
ten kasvua. Hallituksen tulee 
tehdä yrittäminen ja inves-
toiminen kannattavammak-
si. Päätös yritysverotuksen 
lykkäämisestä voitonjako-
hetkeen tai investointeihin 
kannustavasta varaukses-
ta edistäisi investointeja ja 
työllisyyttä. Se on hyvä teh-
dä syksyllä, jos hallitus aikoo 
saavuttaa työllisyystavoit-
teensa”, johtaja Anna Lun-
dén Suomen Yrittäjistä sa-
noo.

Helsingin Sanomat uuti-
soi 29.7. Taloustutkimuksen 
ja Teknologiateollisuuden 
selvityksestä, jossa oli tutkit-
tu eri veromallien vaikutuk-
sia valtiontalouteen, inves-
tointeihin ja työllisyyteen. 
Tutkimuksessa oli haastatel-
tu 331 Teknologiateollisuu-
den jäsenyritystä.

Suomen Yrittäjät teki yh-
teistyössä Teknologiateol-
lisuuden kanssa hallitus-
kauden alkaessa aloitteen 
yhteisöveron maksun lyk-
käämisestä voitonjakohet-
keen tai Viron tyyppisen 
yritysveromallin käyttöön-
otosta Suomeen.

Suomen talouden ja ve-
rotulojen kasvun edellytyk-
senä on yksityisten inves-
tointien kasvu. Yritysten 

investoinnit ovat romahta-
neet vuoden 2008 jälkeen 10 
miljardilla eurolla ja työpai-
kat 100 000:lla. Hallitus on 
luvannut selvittää, olisiko in-
vestointeihin kannustavasta 
varauksesta tai Viron yritys-
veromallista apua. Suomen 
Yrittäjien mielestä yritysten 
verotusta tulee myöhentää, 
kun varoja tarvitaan inves-
tointien rahoittamiseen.

Yritysverotusta ei ole har-
monisoitu EU:ssa, vaan se on 
kansallisen päätäntävallan 
piirissä. Virossa yritysvero 
on 20 %. Vero on maksetta-
va vasta, kun voitto jaetaan. 
Myös Ruotsissa verotus-

ta voidaan lykätä joustavas-
ti joustavalla varauksella. 
VATT ja Etla selvittävät par-
haillaan hallituksen pyyn-
nöstä yritysverotuksen mer-
kitystä investointeihin ja 
tuottavuuteen. Suomen Yrit-
täjien mielestä veromallit on 
tutkittava riittävän yritysläh-
töisesti. Veromallia tulisi so-
veltaa myös kasvua hakeviin 
henkilöyrityksiin.

Verotuksen myöhentämi-
nen ei vähennä verokerty-
mää pysyvästi, sillä kyse on 
tulon jaksotuksesta. Inves-
tointien odotettu kasvu ker-
ryttää myös työhön ja kulu-
tukseen liittyviä verotuloja. 

Verotuksen myöhentäminen 
tukisi merkittävästi elintär-
keitä kasvuyrityksiä.

”Veropäätösten lisäk-
si tarvitaan muutakin. Pitää 
uskaltaa edistää työpaikka-
sopimista sekä kannustaa 
pk-yritysten työllistämistä 
helpottamalla henkilöperus-
teisia irtisanomisia sekä pois-
tamalla laista esimerkiksi 
sunnuntaityön tuplakorvaus 
ja siirtämällä se sovittavak-
si työpaikoille”, toimitusjoh-
taja Mikael Pentikäinen Suo-
men Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
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Kiimingin Yrittäjät ry:n hallitus 2016

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

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

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

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

Lauri Mikkonen
040	511	7366
oulunneon@oulunneon.com

Kaisuleena Joenväärä
050 539 5441
kaisuleena@vanilliini.fi

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

Mari Kukkonen
041	466	0448
hierontakamari@gmail.com

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

Vesa Ojala
050	374	6956
vesa.i.ojala@gmail.com
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Järjestyksessään 42. Kiiminkipäivät järjestetään 12.–14.8.2016 
tutussa paikassa, Kiimingin kirjaston piha-alueella. Tapahtu-
ma on Kiimingin Yrittäjät ry:n vuotuinen voimanponnistus ja 
ohjelmaa on järjestämässä myös muita paikallisia toimijoita.

Kiiminkipäivät alkavat aikaisemmasta poiketen tänä 
vuonna jo perjantaina klo 14. Yhdistyksestä kerrotaan, että ar-
kipäivän aikaisemman aloitusajan toivotaan tuovan paikalle 
myös ikääntyneempiä ihmisiä, joiden ei ole mahdollista pääs-
tä käymään markkina-alueella itsekseen.

Alueella on markkinamyyjiä ja monipuolisesti ohjelmaa 
lauantai-iltaan saakka. Lisäksi sunnuntaina Kiiminkipäivien 
ohjelmaan kuuluu messu Kiimingin kirkossa, klo 13 kotiseu-
turetki ”Rauta-Jaakon Kotikumpu” ja klo 18 Lauluilta Koite-
lin lavalla, laulattajana Anniina Polvi. Retken ja lauluillan jär-
jestäjinä on Kiiminki-Seura ry.

Kiiminkipäivien markkina-alue on rauhoitettu autoliiken-
teeltä ja autot pyydetään jättämään lähistöltä löytyville pysä-
köintialueille. Kiimingissä pysäköinti on ilmaista pysäköin-
tiin tarkoitetuilla alueilla.

Kiiminkipäiville on helppo tulla myös bussilla esimerkiksi 
Oulun suunnalta. Bussi 35K Oulusta/Ouluun pysäkit sijait-
sevat markkina-alueen vieressä.

Viime vuonna markkinat olivat onnistuneet ja lämmin-
tunnelmaiset, vaikka pikkuisen vettä ripottelikin. Viimeis-
tään voimailuesityksen yleisö osoitti, ettei kiiminkiläiset ole 
sokerista. Ohessa kuvagalleriaa viime vuoden markkinoiden 
tunnelmasta.

Tervetuloa 42. Kiiminkipäiville!

4
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0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi • www.maustekaari.fi

Häät, syntymäpäivät tai 
muu juhla suunnitteilla? 

Etsitkö juhlapaikkaa?
Vuokraamme Kiiminkijoen varrella 
sijaitsevaa Toivolaa juhlatilaisuuksiin. 

P. 045 117 0171

www.alakylannuorisoseura.net

Löydät meidät myös 
Facebookista

Dj ja valot PARTYMIX

ala-asteikäisille 
Kiimingin lukiolla
pe 12.8. klo 18-21lippu 3 €

puffetti

DISCO

Tarja Holappa

Kiiminkipäivillä pöytä numero 25a

Eteeriset öljyt ja 
muut kodin tuotteet

www.huttukylanns.net

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

Tervetuloa! 

KiiminKipäivien perinTeiseT TanssiT 
Huttukylän nuorisoseuralla la 13.8. klo 20.30 – 01

Tarjoamme tilat kaikenlaisiin juhliin!

suosittu 
maXimUs 
orkesteri

sing mUsic 
KaraoKe 
(kahviossa)

liput 12 €, 
sekahaku, arvonta, 
maksut käteisellä

Syyskauden avajaiset 17.9. 
Sari Koivikko&Domino

Kylpytynnyri arpajaisten pääpalkintona

Tänäkin vuonna Kiiminki-
päivät -markkinatapahtuma 
järjestetään talkoovoimin. 
Varoja tapahtuman kulujen 

kattamiseksi kerätään perin-
teisten markkina-arpajais-
ten muodossa. Pääalkintona 
on laadukas kylpytynnyri, 

jonka toimittajana on Oulun 
Ojan Raudan myymälä.

Viime vuonna Kiiminki-
päivien kylpytynnyrin voit-

tajaksi arvottiin Erkki Ai-
tavaara Jäälistä. Hän oli 
ostanut vain yhden arvan 
käydessään markkina-alu-
eella lauantaina. 

- Kun voitosta ilmoitettiin 
sunnuntaina, luulin ensin 
kavereiden pilailevan, Erk-
ki totesi.

Lisäksi jaossa oli pienem-
piä palkintoja: polkupyörän 
voitti Kimmo Karjalainen 
Jäälistä ja tabletin voitti Rami 
Tuohimaa Ylikylästä.

Kiimingin Yrittäjien pj Miika 
Sutinen onnittelemassa viime 
vuoden kylpytynnyrin voittajaa 
Erkki Aitavaaraa.

Kuva oik. Pasi Siekkinen, 
Vesa Ojala ja Miika Sutinen 
Kiimingin Yrittäjistä ja kylpy-
tynnyrin viime vuonna voitta-
nut Erkki Aitavaara.

Hannuslaisten Bingo rantautuu Kiiminkipäiville

Keskiviikkona 27.7. bingoillassa Hannuksessa päävoiton vei 
Sirkka Jakkila.

Paula Mikkonen voitti väliajan 
arpajaisissa 15 euroa.

Aarno Huru on pyörittänyt Bin-
goa Hannuksessa vuodesta 
2011. Onneksi myös tuuraajia 
löytyy, jotta Aarno pääsee jos-
kus itsekin pelaamaan.

Lavatanssijumppaa ja Lastenjamit
Kiiminkipäivien ohjelma on 
tänä vuonna uudistunut mo-
nelta osin. Markkinaväki pää-
see kokeilemaan uusiakin lii-
kuntamuotoja, kun lauantaina 
13.8. Markkina-alueella kello 
17 Heidi Kilkki vetää LAVIS – 
lavatanssijumppaa.

Lavis on uusi hauska, help-
po ja hikinen liikuntamuoto, 
joka perustuu lavatanssiaske-
leiden ja jumpan välimuotoon 
- lavista tanssitaan yksin eikä 
kukaan siis astu varpaille.

Tanssi askeleet ja koreogra-
fiat ovat helppoja, että mu-

kaan pääsee tottumattomam-
pikin tanssija. Tanssilajeissa on 
muun muassa valssia, tangoa, 
jenkkaa ja foxia.

Niin ikään lauantaina kel-
lo 13 on vuorossa Lastenja-
mit, joissa vetäjänä myös Heidi 
Kilkki. Tanssi tuo iloa, energi-

aa kaikenlaisille ja -kokoisille 
tanssijoille. Näihin rytmeihin, 
askeliin sekä riemuun on help-
po hypätä mukaan. Luvassa 
on ilottelua ja improvisointia 
muiden tanssijoiden kanssa.

Markkinabingo rantautuu 
Kiiminkipäiville. Perjantai-
na markkinalavalla Hannuk-
sen kyläyhteisön bingokon-
karit pyörittävät peliä, joka 
on ollut jo pitkään Hannuk-
sen aktiivitoiminnan kulma-
kiviä. Bingon vetäjäksi on 
lupautunut Timo Erkkilä ja 
kisaamaan pääsee ostamal-
la viisisivuisen bingolehti-
ön hintaan neljä euroa. Pää-
palkintona on vähintään 100 
euroa. Mitä enemmän pe-
laajia, sitä suuremmat voitot 
on Hannuksen kyläyhteisön 
bingon mottona.

- Yhden bingovihkon pe-
laamiseen menee reilu tunti. 
Joillakin saattaa yhden pelin 
aikana olla viisikin lehtiötä, 
mutta se vaatii jo pelaajalta-
kin harjaantumista. Tämä on 
ensimmäinen kerta kun jär-
jestämme bingoa ulkona ja 
toivottavasti isommalle ylei-
sölle, joten tapahtuma on 
haaste myös Hannuksen ky-
läyhteisön väelle. Varmaan-
kin pelilehtiöiden tarkasta-
jia pitää olla useampi kuin 
normaalisti, kertoo Kyläyh-
teisön sihteeri Hannele Ku-
tilainen.

Normaalisti Hannuk-
sen vanhalla koululla pela-
taan bingoa joka keskiviikko. 

Heinäkuun alussa tuli viisi 
vuotta bingoilua täyteen, jo-
ten tuolloin oli juhlabingon 
paikka. Aarno Huru ja Val-
ma Kaijala ovat olleet kan-
tavia voimia bingossa. Par-
haimmillaan yhden bingon 
läpiviemiseen on antanut 
työpanoksensa kymmenen 
henkilöä.

- Normaalisti ennen kisaa 
pidämme myös odottelubin-
gon sekä pelaamme yhden li-
sälehden ennen varsinaiseen 
pelikirjaan siirtymistä. Pää-
palkinnon jaon jälkeen pi-

dämme myös lohtubingon, 
josta on vielä kymmenen eu-
ron palkinto, Kutilainen ker-
too.

Tavallisen illan aikana pe-
laajia on 35-60 väliltä ja sa-
malla Kyläyhteisö saa pien-
tä tuloa.

- Bingon peluu on aivo-
jumppaa sekä nuorille että 
ikäihmisille. Samalla se on 
sosiaalinen tapahtuma kah-
vitteluineen ja arpajaisineen. 
Ja halpaan harrastukseen 
mukaan pääsee pienellä pa-
noksella.
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Lauantaina 13.8. puoliltapäivin Kiimin-kipäivien tapahtumalavalla nähdään ja kuullaan keskustelupaneeli, jossa aiheena on ”Kiiminki Oulun kaupunginosana”. Markkinoilla on esillä useita puolueita, joista jokainen saa lähettää edustajansa keskustelemaan aiheesta.
Vuonna 1858 perustettu Kiimingin kirkkoherraseurakunta kasvoi omaksi kunnakseen, kunnes se vuonna 2013 lii-tettiin osaksi uutta ja suurta Oulun kau-punkia. Uuden kunnan muodostamisesta on nyt aikaa ja monia vaikutuksia on jo koettu. Millaisia vaikutukset kiiminkiläi-siin ovat olleet? Ovatko mielipiteet tasoit-tuneet vai kärjistyneet? Lisäksi kiiminki-

läiset ovat olleet uudessa tilanteessa, jossa on sopeuduttava elämään osana suuren kaupungin lähiötä. Vieläkö kiiminkiläi-nen paikallisidentiteetti on voimissaan?Kiimingin kaupunginosan kuulumi-sista ja tulevaisuuden näkymistä keskus-tellaan paneelin vetäjän, Antti Ervastin johdolla. Hän on kiiminkiläinen henkilö, joka tekee leipätyönsä sanomalehti Kale-van toimittajana.
Ervastille Kiiminkipäivien tapahtu-malava ei ole myöskään outo paikka, sil-lä hänen musisointiaan on kuultu lavalla useita kertoja. Ervasti on myös intohimoi-nen saunomisen harrastaja, mikä kuuluu hänen musiikissaankin.

Kiiminki Oulun kaupunginosana

Olemme mukana Kiiminkipäivillä!

TAPAHTUmiA 
EloKUUSSA:

14.8.Jäälin Soutu
-rössykeittoa
-kaalikeittoa
 (keittoa myös 
 omiin astioihin)
-pihakirppis

27.8.Venetsialaiset
-buffet
-ilotulitus Jäälinjärvellä

Jo 15 vuotta
juhlapalvelua Jäälissä

.....ja jatkuu

Puh. 0503701048
Rantakuja 10,Jääli

www.jaalinmaja.fi

loHEN paiNoN arvauS, 
liNNuNpöNttöjÄ, 

KaSvomaalauSta ja 
ilmapalloja      

LC Kiiminki

Lättymyyntiä 
ja lähetystyötä
   Kiimingin seurakunta

Terveystie 2 Kiiminki

Neidarin karaokea 
markkinoilla perjantaina 

klo 21 alkaen

Tervetuloa 
tutustumaan 

uuden kuntosalin 
toimintaan!

Meriläisen leipomon leipää saatavana 
ma-la Ruskon Puuilon edessä

MEriläisEn 
lEipoMon

    Matti sotisaari

lEipää ja 
Trio-sofTisTa

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Suomen luonto tulvii ravin-
toa, joka vain odottaa poi-
mijaansa. Ravinnoksi hyö-
dynnettävistä asioista löytyy 
marjoja, sieniä ja villiyrttejä. 
Kiiminkipäivillä on luento 
aiheesta ”Luonnosta lauta-
selle” ja loppukesän ajankoh-
taan sopien teemana on ruo-
kasienet.

Luennoitsijaksi saapuu 
restonomi Maarit Nissi, jol-
le aihe on hyvin tuttu. Hän 
on ollut muun muassa seitse-
män vuotta Pohjois-Pohjan-
maan Marttapiirissä töissä, 
jonka aikana suoritti kaup-
pasienineuvojakurssin ja 
järjesti useita sieniretkiä ja 
-kursseja. Nyt hän tekee lei-
pätyötään aikuiskouluttaja-
na, muun muassa ruokaan ja 
ravitsemukseen liittyen.

- Marjastus on jo monil-

Luonnosta lautaselle – sienitietoutta Kiiminkipäivillä
le hyvin tuttua ja villiyrteille 
paras poiminta-aika on alku-
kesästä, joten siksi keskitym-
me ajankohtaiseen teemaan, 
eli sieniin, Nissi kertoo.

- Monet jännittävät sie-
nimetsälle lähtemistä, osaa-
vatko tunnistaa lajit ja mis-
tä kannattaa etsiä. Monille 
sienilajeille löytyy näköissi-
eniä, jotka kaikki eivät ole 
myrkyllisiä mutta voivat olla 
pahan makuisia. Tarkoituk-
sena on koota myös jonkin-
lainen sieninäyttely, jota voi 
käydä katsomassa päivän ai-
kana muulloinkin kuin luen-
non aikana. Siinä voi saada 
vinkkejä sienten tunnistuk-
seen, Nissi kertoo.

- Annan myös vinkkejä 
sienien käsittelyyn ja käyt-
töön. Käymme luennon ai-
kana läpi sienitietouden 

alkeita. Sienestyksestä kiin-
nostuneen kannattaa aloittaa 
tateista, sillä niiden joukossa 
ei ole myrkyllisiä sieniä. Sap-
pitatti tosin on pahan makui-
nen.

Nissi on ahkera sienestä-
jä aina kun se aika vuodes-
ta koittaa. Sieniä hän säilöö 
vaikkapa kuivaamalla tai pa-
kastamalla. Marjastus ja muu 
luonnosta nauttiminen on 
perinteinen osa kesää jo lap-
suudesta saakka.

- Metsässä liikkuminen 
on mukavaa ja siinä latau-
tuu kiireisen työpäivän jäl-
keen. Ja talvella on kauhean 
kiva nauttia kesän sados-
ta. Etikkarouskut ovat myös 
kiva lahja saajalleenkin, Nis-
si kertoo.

Kiiminkipäivät on Maa-
rit Nissille tuttu tapahtuma 

entuudestaan. Hän on ollut 
Kiimingin Yrittäjien mark-
kinaravintolan anniskelu-
vastaavana ja mukana viime 
vuoden perunankuorinta-

Maarit Nissi luennoi kiiminkipäivillä sienestyksestä. Kuvassa 
herkkutatteja, joista aloittelevan sienestäjän on hyvä lähteä liik-
keelle. Tateissa kun ei ole myrkyllisiä sieniä.

kisassa yrittäjäyhdistyksen 
joukkueessa. Hänen puoli-
sonsa Jouni Nissi on myös 
Kiimingin Yrittäjien hallituk-
sen jäsen.

Räppinokkio-teatteri-
näytös nähdään Kiimin-
gin Syke-talon audito-
riossa lauantaina 13.8. 
klo 11 osana Kiiminki-
päiviä. 

Räppinokkio on rä-
pähtävä sooloteatteriesi-
tys mukaillen ikiaikais-
ta tarinaa Pinokkiosta. 
Räppinokkiossa kovim-
mastakin pölkkypääs-
tä hioutuu rakastettava 
ihminen. Esitys muis-
tuttaa musiikin ja huu-
morin avulla kunnioi-
tuksen ja välittämisen 
tärkeydestä. Esityksen 
kesto on noin 40 mi-
nuuttia ja se soveltuu 
esikoululaisille ja kou-
lulaisille. Esityksen jär-

jestää Valveen alueelli-
set kulttuuripalvelut ja 
Syke-talo. Esitykseen on 
vapaa pääsy.

Dramatisointi Tui-
ja Nuojua, Musiikin sä-
vellys ja sanoitus Tomi 
Väisänen, Ohjaus Mika 
Nuojua, Koreografia 
Annamari Kess, Lavalla 
Tuija Nuojua.

Syke-auditoriossa Räppinokkio

Räppäävänä pinokkio-
na lavalla nähdään Tuija 
Nuojua. Kuva Teija Soini/
FotoSoini
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Kiiminkipäivillä kuullaan 
monipuolista musiikkia
Kiimingin Harmonikat
Perinteistä harmonikkamu-
siikkia kuullaan perjantaina 
Kiiminkipäivillä. Eero Heik-
kala kertoo että hanuristeissa 
on 15 muusikkoa, joista noin 
kymmenen saapuu Kiimin-
kipäiville. 

Ohjelmistossa on kappa-
leita, joita on totuttu kuu-
lemaan hanurisäestyksellä, 
kuten valssia, humppaa ja 
foksia. Kappaleista löytyy ih-
misten rakastamia klassikoi-
ta, esimerkiksi Metsäkukkia 
ja Muistoja Karpaateilta.

Jenni Jaakkola
Kiiminkiläinen Jenni Jaakko-
la esiintyy Kiiminkipäivillä 
yhdessä Satu Hakokönkään 
kanssa, joka säestää häntä 
kitaralla. Perjantai-iltana he 
soittavat radiosta tuttuja suo-
malaisia pop-kappaleita. Jen-
ni kertoo, että kappaleet on 
valittu kaksikon omista suo-
sikeista, esimerkiksi Kasmi-
ria, Ellinooraa ja Anna Puu-
ta. Kappaleet ovat enemmän 
nuorten aikuisten makuun.

Lauantaina päivällä he pi-
tävät myös musiikkihetken 
laululeikkeineen lapsille. 

Jenni opiskelee musiik-
kilukiossa ja toivoo saavan-
sa työskennellä musiikin pa-
rissa myös tulevaisuudessa. 
Kesä on kuitenkin mennyt 
töiden parissa asiakaspalve-
lutyössä, joten Kiiminkipäi-
villä nähdään Jennin ja Satun  
kesän ensimmäinen yhteinen 
keikka.

iNNi
Kiiminkipäiville saapuu esiin- 
tymään myös neljän hengen 
bändi, iNNi. Se tulee ylei-
sön pyynnöstä viihdyttä-
mään markkinalauantain il-
taa. Meno on taattua ja iloista 

BSH
BSH soittaa Kiiminkipäivien 
perjantai-illassa hieman ran-
kempaa musiikkia – mut-
ta kuitenkaan unohtamatta 
hauskanpitoa. 

Tämä porukka ei ryppy-
otsin tavoittele teknisesti 
täydellistä suoritusta, mut-
ta lupailee siitä huolimatta 
mielenkiintoista settiä. Siitä 
kertovat myös monipuoliset 

inspiraation lähteet: Metalli-
ca, Iron Maiden, Megadeath 
sekä joitakin suomalaisiakin 
bändejä. Tämäkin poppoo 
nähtiin myös viime vuonna 
Kiiminkipäivillä. Tällä ker-
taa rivistössä ovat laulaja 
Timo, bassossa Ari, rumpali-
na Joni sekä kitaroissa Han-
nu ja Sami.

Suurin osa soittajista on 
kiiminkiläisiä ja pääsään-
töisesti soittajat ovat musii-
kin harrastajia. Viidentois-
ta vuoden aikana hanuristit 
ovat olleet vuosittain muka-
na Kiiminkipäivillä eri ko-
koonpanoilla. Lisäksi poruk-
ka keikkailee viihdyttämässä 
vanhainkotien ja palveluta-
lojen ihmisiä, ja he ovatkin 
tykätty viihdyke ikäihmisten 
rattona. Vierailut ovat sosi-
aalinen tapahtuma myös itse 
soittajille.

The Numbs
Kiiminkipäivien psykedee-
lisimmästä musiikkiannis-
ta vastaa kolmesta nuoresta 
koostuva The Numbs. Yhtye 
soittaa psykedeelistä ja prog-
ressiivista rokkia. 

Yhtyeen solistina toimii 
Pete Parkkila, joka samalla 
operoi kitaraa. Basistina näp-
päilee Jone Kivelä ja rum-
muissa paukuttaa Niklas Ai-
raksinen. 

Alkukesästä yhtye julkai-
si Soundcloud-sivustolle en-
simmäinen sinkkubiisinsä 
Lessons. Kappaleen on kir-
joittanut ja säveltänyt yh-
tyeen laulaja-kitaristi Pete 
Parkkila.

Neidarin Karaokea  
illan ratoksi
Neidon kengän yrittäjä Pau-
la Paroll tai hänen poikan-
sa Mikko vetää markkinoil-
la karaokea perjantai-iltana. 
Kattavasta valikoimasta löy-

tyy 3500 biisiä Melplayerin 
listoilta, sekä kotimaista että 
ulkomaalaista.

Neidarin karaoke on ran-
tautunut aiemmin muun 
muassa aikoinaan Hietasaa-
ren tanssilavalle. Kiiminki-
päivien jälkeen meno jatkuu 

myös Kiimingin ytimessä si-
jaitsevassa Pub Neidonken-
gässä.

Vuonna 2008 avattua pu-
bia pyörittää Paula Paroll, 
joka juhli heinäkuun 18. päi-
vänä syntymäpäiviään Jää-
lissä Kelokellarissa. 

iNNiä. Ohjelmistosta löytyy 
suomalaista poppia ja rok-
kia. Valikoimassa on tuttuja 
cover-kappaleita, joiden mu-
kana saa ja pitää laulaa, yh-
tyeestä kannustetaan. Kolme 
yhtyeen jäsenistä on Kiimin-

gistä ja yksi Oulusta. Laura 
Tuohino laulaa, Jari Lehto on 
rummuissa, Jonne Lapinlam-
pi bassossa ja Pauli Koskela 
kitarassa.

Kuva: Tiia Juutinen
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Linnuille asumuksia talkoohengessä
Tiesitkö, että linnut tarvitse-
vat linnunpönttöjä muulloin-
kin kuin kesäisin ja siksi pön-
tön voi ripustaa vaikkapa 
syksyllä tai talvella. Nimit-
täin linnuille olisi hyvä olla 
suojaisia lepopaikkoja myös 
pakkasen paukkuessa. 

Lisää tällaista lintutieto-
utta LC Kiimingin pisteellä 
Kiiminkipäivillä. Lisäksi he 
myyvät linnunpönttöjä, joita 
löytyy monenlaista: eri lintu-
lajeille sekä rivi- että kerros-
taloja. Leijonat ovat itse tal-

LC Kiimingin komea talkoopo-
rukka valmisti urakalla linnun-
pönttöjä hyvän asian puolesta.

koilleet pöntöt lahjoitetuista 
materiaaleista. Pönttöjä on 
myynnissä myös kiiminkiläi-
sillä kirpputoreilla.

Linnunpöntöt ovat LC 
Kiimingin rekisteröimiä Pu-
nainen Sulka-kampanjan 
tuotteita. Kampanja on koko 
Suomen lionsklubien yhtei-
nen ja tavoitteena on koo-
ta kesäkuun 2017 loppuun 
mennessä viisi miljoonaa eu-
roa nuorten hyväksi Suomes-
sa. Kiimingin lionit saavat 
tuotosta neljänneksen pai-
kalliseen hyväntekeväisyys-
työhön.

- Saimme tämän kivan ide-
an toiselta klubilta ja olemme 
itsekin markkinoineet ajatus-

ta eteenpäin. Mukavaa myy-
dä tämän kampanjan tiimoil-
ta sellaista esinettä, josta on 
myös hyötyä. YLEn Miljoo-
na linnunpönttöä –kampan-
ja on varmasti levittänyt tie-
toutta ja myös siksi pönttöjä 
ollut helppoa myydä, ker-
too leijonien presidentti Eija 
Tuomaala.

Suomen Lions tunne-
taan hyväntekeväisyystyös-
tään. Punainen Sulka -kerä-
yksen myötä toteutuu hyvän 
ja rahan kiertokulku: Leijo-
nien teot muuttuvat rahaksi, 
joka taas keräyskumppanei-
den erityisosaamisen kautta 
muuttuu konkreettisiksi roh-
keiksi teoiksi ja toiminnaksi. 

Keräysvaroilla lionsklubit 
ovat sitoutuneet tekemään 
vähintään 2017 tekoa Suo-
men nuorten hyväksi yhteis-
työssä keräyskumppaneiden 
kanssa. Tekoja kootaan kerä-
yksen verkkosivuille www.
punainensulka.fi, missä seu-
rataan kampanjan vaiheita 
nykyhetkestä aina vuoden 
2017 lopulle.

Tukea ohjataan erityises-
ti nuorten elämänhallintaan, 
päihteettömyyteen ja syrjäy-
tymisen ehkäisemiseen.

Lisäksi LC Kiimingin pis-
teellä Kiiminkipäivillä on 
ohjelmassa perinteinen lo-
hen painon arvauskisa, jonka 
voittaja saa lohen itselleen.

Tiesitkö, että linnut tar-
vitsevat linnunpönttö-
jä muulloinkin kuin ke-
säisin ja siksi pöntön 
voi ripustaa vaikkapa 

syksyllä tai talvella. Li-
sää tällaista lintutietout-
ta Lc Kiimingin pisteel-

lä Kiiminkipäivillä.

Sosiaalisimmille lintulajeille kelpaa myös rivi- ja kerrostalot.

Perinteiseen tyyliin myös 
Kiimingin Seurakunta on 

Seurakunta mukana Kiiminkipäivillä

mukana markkinatunnel-
massa. Heidän teltallaan on 

tykätty lättymyyntipiste ja 
asiaa lähetystyöstä. Viime 
vuonna mukana oli myös on-
nenpyörää.

Lauantaina heti aamus-
ta Kiimingin Seurakunnan 
tervehdyksen esittää Maija 
Hekkala, jonka jälkeen pide-
tään perinteinen Kansanlau-
lukirkko.

Seurakunnan omassa oh-
jelmassa on myös perintei-
nen sunnuntain Messu klo 
10 Kiimingin kirkossa.

Kiiminkipäivien pääsponso-
ri on tänäkin vuonna Ojan 
Rauta Oulun myymälä. Ojan 
Rauta toimittaa muun muas-
sa markkina-arpajaisten pää-
palkinnon: luksuskylpytyn-
nyrin poreilla ja led-valoilla. 
Lisäksi Ojan Raudalla on oma 
näyttelyosastonsa markkina-
alueella.

- Tulemme tapahtumaan 
Can-Am mönkijöiden kans-
sa. Tarkoituksena on järjes-
tää myös koeajotapahtuma 
samalla kertaa. Tuomme ta-

Mönkkärit esittelyssä Kiiminkipäivillä
pahtumaan Can-Am mal-
liston suosituimmat T3 
traktorimönkijät, kertoo va-
paa-aikaosaston päällikkö 
Petteri Karhumaa.

Hän kertoo että mönki-
jäkauppa on kasvanut tänä 
vuonna mukavasti ja Can-
Am on markkinajohtaja ATV-
myynnissä. Viimeisin tes-
tivoitto tuli Mönkijälehden 
testissä, jossa laitetta kehut-
tiin todella monipuolisesti.

- Tapahtumaan tuomme 
laitteita kolmesta viiteen kap-

paletta. Mönkijä on koko per-
heen työkalu ja se toimii niin 
raskaissa metsätöissäkin, 
kuin lumitöissä tai vaikkapa 
marjametsällä kulkupelinä, 
kertoo Petteri Karhumaa.

Ojan Rauta on vahvan rau-
takaupan lisäksi Pohjois-Suo-
men suurin vapaa-ajanko-
ne liike. Edustuksista löytyy 
muun muassa Lynx ja Ski-
Doo moottorikelkat, Can-Am 
mönkijät, Sea-Doo ja Yamaha 
vesijetit sekä tietenkin veneet. 

Erityisesti venekaupassa 
Ojan Rauta on noussut valta-
kunnallisestikin merkittäväk-
si toimijaksi. Ojan Raudan 
Oulun myymälässä erikoi-
suutena onkin neljä metriä 
syvä vesiallas. Myynnissä 
olevien veneiden todellisen 
koon hahmottaa paremmin, 
kun ne ovat vedessä. Altaasta 
on hyötyä koko liikkeen pa-
loturvallisuudelle, sillä vesi-
allas on kytköksissä kaupan 
sprinklerijärjestelmään.

Moni kiinnostunut kävi ihastelemassa ja ottamassa tuntumaa mönkijöihin viime vuoden Kiiminki-
päivillä. Tänäkin vuonna Ojan Rauta on mukana markkina-alueella.
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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.

www.laaturemontti.fi Oulun yksikkö

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,  

SOITA 08 2377 9501 Paikalliset 
pojat! 

Mitä eroa on 
kattoremontilla
ja kärpäsillä?
Kärpäset ovat seuranasi koko kesän, 
kattoremppa vain 2 päivää.

•  Kattopellit ja kattoturva- 
 tuotteet suoraan  
 valmistajalta
•  Markkinoiden ainoa  
 ruostumaton kouru
•  Tehokas ja laadukas  
 asennuskonsepti

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

Rakennusliike
M. Autio Oy

Kiiminkijoentie 801, 90910 Kiiminki Kontio
matti.autio@rakennusliike.inet.fi

www.rakennusautio.net

saneeraus ja 
uudisrakentaminen

Ota yhteys:
040 587 9685
040 507 6690

Huttukylän Nuorisoseuran 
kevätkauden toiminta on ol-
lut vilkasta uusine kerhoi-
neen perinteisten tapahtumi-
en lisäksi. Nyt kesäkaudella 
kerhot ovat olleet lomalla ja 
seurantalolla on pidetty juh-
lia, häitä, illanviettoja ja ko-
kouksia.

Menneinä aikoina seu-
rassa harrastettiin jalkapal-
loa ja hiihtoa, nykyisin suosi-
tuinta on lentopallo ja sähly, 
jota pelataan kahtenakin ker-

Huttukylän Ns:llä liikutaan aktiivisesti

hona. On myös pidetty kai-
kenikäisten liikuntatapahtu-
mia. Toimintaa on suunnattu 
erikoisesti lapsille ja nuorille 
sekä etenkin liikuntaa on tul-
lut paljon esille uusina ker-
homuotoina.

Kaikenikäisille suunna-
tuista liikuntatapahtumista 
suosittu uutuus on ollut Kid-
diejam tanssiryhmä lapsille. 
Toki myös perinteiset tans-
sikurssit löytyvät edelleen 
valikoimasta. Uutta tans-

siliikuntamuotoa edustaa 
Folkjam. Lisäksi on perintei-
set askartelu- ja perhekerho.

Huttukylän NS:n lento-
pallojoukkue voitti valtakun-
nallisessa nuorisoseurojen 
lentopalloturnauksessa mes-
taruuden sekasarjassa Hau-
kiputaan Jatulissa 14.–15.5.

Nuorisoseura on ottanut 
voimakkaasti kantaa valmis-
teilla olevaan Huttukylän 
osayleiskaavan suunnitte-
luun turvatakseen kylän säi-

lymisen elinvoimaisena tule-
ville sukupolville.

Kiiminkipäivillä mukana
Nuorisoseura osallistuu pe-
rinteisesti Kiiminki päiville 
järjestyksenvalvonta tehtä-
vissä ja lohikeiton tarjoilussa 
lauantain toripäivällä.

Uutuutena seura järjes-
tää Kiimingin lukiolla discon 
ala-aste ikäisille perjantai-
na 12.8. klo 18. Dj-hommat ja 
valot hoitaa paikallinen Par-
tymix ohjelmatoimisto ja tar-
jolla on pientä limsaa/kark-
kia.

Perinteiset Kiiminkipäi-
vien suositut tanssit pidetään 
seurantalolla lauantaina 13.8. 
klo 20.30 alkaen. Orkesterina 
on ensivierailulla oululainen 
Maximus orkesteri.

Maximus on hyvin suo-
sittu tanssiorkesteri Oulun- 
ja Lapinläänissä. Monipuo-
linen ohjelmisto ja reipas 
meininki takaavat onnis-
tuneen tanssi-illan. Lisäksi 
kahviosssa on suuren suosi-
on saavuttanut Sing Music 
Karaoke. Sekahakua on koko 
illan ja myös arvonta.

Tarkemmat tiedot tapah-
tumista ja toiminnastamme 
nettisivuilla www.huttuky-
lanns.net 

Huttukylän Ns:n lentopallojoukkue voitti valtakunnallisen nuorisoseurojen välisen turnauksen Hau-
kiputaalla. Joukkueessa pelasivat Kaisu-Leena Joenväärä (kapteeni) Eero Huttula, Salo Iisakka, 
Timo Kokko, Jouko Korhonen ja Heli Kälkäjä.

1+8+inva
TAKSI PEKKA SIEKKINEN
Kiiminki

puh. 0400 555 995

Kiiminkipäivien yhteydessä 
päästään nauttimaan myös 
vauhdin hurmasta, sillä Jää-
lin yrityspuistossa ajetaan 
Rallisprint -kilpailu lauantai-
na 13.8. klo 14. Rallien viral-
liset jatkot ovat Kiiminkipäi-
vien olutteltassa. 

Mukana on Pohjois-Suo-
men kärkikuskeja ja kaik-
kiaan kilpailuun odotetaan 
jopa noin 100 kuljettajaa. Kil-
pailun johtaja Jari Jaakola 
kertoo, että Pohjois-Suomes-
sa rallisprintin parissa on 
runsaasti aktiivista väkeä, jo-
ten joukkoon mahtuu valta-

Rallisprintterit rullaavat Jääliin
vasti taitoa.

- Tällä touhulla on tietty 
uskollinen fanijoukko, joten 
väki on löytänyt paikalle mu-
kavasti. Yleisöä odotetaan 
saapuvan noin 500-700 kat-
sojan verran ja lisäksi jokai-
sella kuljettajalla on vähin-
tään yksi huoltohenkilöä, 
joten väkeä kertyy vipinäksi 
saakka, Jaakola kertoo.

Kisasta löytyy kaikkiaan 

24 eri luokkaa, jotka on kar-
keasti jaoteltu vakioluokis-
ta nelivetoisiin erikoisveh-
keisiin. Tehokkaimmat ovat 
noin viiden hevosvoiman 
Mitsubishejä. Noin 2,3 kilo-
metrin mittainen rata lähtee 
yrityskylän perältä ja varik-
koalue sijaitsee Välirinteen-
tiellä.

- Parhaat katselupaikat 
ovat maalialueella, leipomon Vastaavaa menoa luvassa 

myös Jäälin Rallisprint-kisas-
sa. Tämä kuva otettu Syötteen 
juhannusmäkiajoista.

tienoilla, Jaakola vinkkaa.
Tapahtuman viralliset jat-

kot ovat Kiiminkipäivien 
olutteltassa, jossa iltaohjel-
massa on muun muassa ka-
raokea ja musiikkiesityksiä. 
Kisa on Kansallinen ralli-
sprint -kisan Aluemestaruus-
osakilpailu ja sen järjestää 
Oulun Urheiluautoilijat ry ja 
kuuluttaja toimii Harri Pön-
tinen. 

Antti Holtinkoski tulee kisaamaan Jääliin valkoisella todella tehokkaalla Mitsubishillään. Kuva Jari 
Jaakola
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Kiimingin Yrittäjien porukkaa markkinapalaverissa 26. toukokuuta. Kuvassa Auli Ylipahkala, Mari Siltakoski, Minna Huru, Sirpa Runt-
ti, Miika Sutinen ja Hannu Tuohino.

Kiimingin yrittäjäyhdis-
tys tarjoaa jäsenilleen moni-
en jäsenetujen lisäksi myös 
mahdollisuuksia virkistäy-
tymiseen samanhenkisessä 
yrittäjäporukassa. Yhteinen 
tekeminen, yhteisöllisyys ja 
vertaistuen saaminen on tär-
keä osa yrittäjän jaksamises-
sa.

Monina vuosina yhdistys 
on järjestänyt pidempiäkin 
reissuja vaikkapa laskettelu-
rinteille tai kulttuurikohtei-
siin. Viime vuoden syksyllä 
yhdistysväki suuntasi yh-
teiselle virkistyslomalle Bu-

Yhteisöllisyyttä yrittäjäyhdistyksestä

Jokirannan koululla Kiimingin yrittäjien stipendit saivat Anni 
Laukkanen 9E ja Samu Saukko 9G. Mukana kuvassa rehtori 
Martti Kumpulainen.

Kiimingin Yrittäjien stipendien 
saajiksi Laivakankaan koulus-
ta valikoituivat yhdeksäsluok-
kalaiset Jomi Sonkamuotka ja 
Oona Pietilä.

dapestiin. Yhdistyksellä on 
ollut tapana suunnata joka 
toinen vuosi syysretkelle ul-
komaille.

Yrittäjäyhdistyksen hupi- 
ja hyvinvointitoimikunnista 
vihjataan, että yhdistyksen 
hallitus ottaa mielellään vas-
taan ehdotuksia, minne po-
rukan reissuja voisi suunnata 
ja millaista toimintaa kaivat-
taisiin.

Piristävää toimintaa yh-
distys tarjoaa myös yhteisten 
liikuntatempausten muodos-
sa. Yhteistä tekemistä piisaa 
rutkasti myös Kiiminkipäi-
vät -markkinatapahtuman 
järjestelyjen muodossa. Uu-
den tapahtuman suunnitte-
lutyö käynnistyy heti kun 
edellinen saadaan pakettiin, 
ja jopa hieman aiemminkin. 
Markkinapalavereja pide-
tään pitkin vuotta, kevään 
mittaan kiihtyvään tahtiin.

Stipendejä koululaisille
Kiimingin Yrittäjien toimin-
taan kuuluu myös jakaa joka 
kevät stipendit paikallisten 
koulujen lupaaville opiske-
lijoille, jotka ovat opinnois-
saan osoittaneet yrittäjähen-
kistä tarmoa.

Stipendien saajiksi Lai-
vakankaan koulusta valikoi-
tuivat yhdeksäsluokkalaiset 
Jomi Sonkamuotka ja Oona 
Pietilä. Jokirannan kou-
lun stipendit saivat yritteli-
äät, oma-aloitteiset ja yhteis-
työkykyiset oppilaat Anni 
Laukkanen 9E ja Samu Sauk-
ko 9G.

Jäseneksi  
yrittäjäyhdistykseen
Yrittäjäyhdistyksen jäsenek-
si liittymällä saat käyttöösi 
myös aluejärjestön ja keskus-
liiton tarjoamat edut. Järjes-

tönä vaikutamme siihen, että 
yhteiskunta ja sen päättäjät 
suhtautuvat kannustavasti ja 
tukien yrittäjyyteen.

Jäsenenä saat rahanarvoi-
sia jäsenetuja muiden mu-
assa 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 115 000 Suomes-
sa.

Liity yhdistyksen jäse-
neksi käyttämällä Suomen 
Yrittäjien yhteistä liittymis-
lomaketta, jonka löydät os-
oitteesta yrittajat.fi.

Toistoleuanvedon SM-kisat  
jälleen Kiiminkipäiville

Leuanvetokisaan voi ilmoittautua 7.8. saakka osoitteessa www.valmentajasi.com
Lisätiedot: leuanvetokisat2016@luukku.com tai marko@valmentajasi.com

Kiimingin Urheilijoiden Voi-
mailujaoston järjestämät 
Toistoleuanvedon SM-kil-
pailut käydään jälleen Kii-
minkipäivillä, lauantaina 
13.8. kello 14-17. Kisassa on 
useita ikä- ja painosarjoja. 
Tänä vuonna kisaajien pyyn-
nöstä oma kisasarja löytyy 
myös lapsille.

Parin vuoden tauon jäl-
keen herätellään jälleen tätä 
aktiviteettia, joka oli vuosia 
Kiiminkipäivien ylivoimai-
sesti suosituin aktiviteetti ja 
keräsi runsaasti katsojia, jopa 
tuhansia. Runsas ja uskolli-
nen yleisö valaa hyvää tun-
nelmaa kilpailijoihin, mistä 
kisaajat ovat myös antaneet 
hyvää palautetta. Kisaa on 
järjestetty vuodesta 2009 ja 

kisalajin säännöt on kehitetty 
aikoinaan Kiimingin Urhei-
lijoiden leuanvetovaliokun-
nassa, jonka puheenjohta-
ja Matti Koivisto kertoo, että 
tänä vuonna säännöt tiuken-
tuvat entisestään.

- Sääntöjen tiukentaminen 
voi huonontaa tulosta, mutta 
se myös tekee lajista helpom-
man valvoa ja liikkeistä puh-
taampia. Suorituksen aikana 
eteen ja taakse asennetaan le-
vyt, joihin jalat eivät saa kos-
kettaa suorituksen aikana. 
Näin kisaaja ei voi ottaa kei-
nuntaliikkeestä vauhtia, Koi-
visto selostaa.

Jokainen vetoliike saa läh-
teä vasta kun kisaaja on kun-
nolla alhaalla, liike on py-
sähtynyt ja kädet ovat täysin 

suorana. Tuomari antaa lu-
van suoritukseen Veto-huu-
dolla. Nilkkojen on oltava 
ristissä suorituksen ajan.

- Lajin kannalta uudet 
säännöt vievät sitä eteen-
päin, jotta lajista saadaan 
puhtaampi ja tasapuolisem-
pi kisaajille. Myös Etelä-Suo-
messa pidetään leuanvedon 
toistokisoja, mutta siellä tyyli 
on vapaampi ja liike saa olla 
pumppaavaakin. Siksi siellä 
tehdään kovempia tuloksia. 
Siinä mielessä edustamme 
tämän lajin eri koulukuntia, 
Koivisto kertoo.

Kisaan ilmoittautuneiden 
joukossa on kolme aikaisem-
paa suomenmestaria, joten 
tiukentuneista säännöistä 
huolimatta kovia tuloksia 

on odotettavissa. Tärkeä asia 
SM-kisan hyvän maineen ta-
kana on myös voimailujaos-
ton pitkäjänteinen työ. Sillä 
on saatu leuanvedolle lisää 
aktiivisia harrastajia ja tun-
nettavuutta.

Leuanveto on suosittu lii-
ke treenaavien ihmisten kes-
kuudessa, sillä se on erittäin 
tehokas liike yläselän, käsi-
varsien ja keskivartalon har-
joittamiseen - varsinkin kun 
otetaan käyttöön erilaiset jal-
kojen ja käsien asennot. Lajia 
voi harjoitella hyvin vähäisil-
lä välineillä ja minimaalisilla 
kustannuksilla. Monet ovat 
todenneet sen olevan myös 
erittäin raskas laji.

Toistoleuanvedon SM-kilpailut käydään jälleen Kiiminkipäivillä, 
lauantaina. Kuvassa leuanvetonäyte vuodelta 2011.

Leuanveto on suosittu liike tree-naavien ihmisten keskuudessa, sillä se on erittäin tehokas liike yläselän, käsivarsien ja keskivar-talon harjoittamiseen.
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Tilat tehokkaaseen käyttöön
Uusi kuntosaliyritys: 

Yrittäjäveljekset Jaska ja Ilari Ilvesluoto toivottavat kaikenlaiset ihmiset tervetulleiksi uudelle paikalliselle kuntosalille.

Meillä valmistetaan toimivat ja luonnollisen kauniit hammaspro-
teesit sekä suoritetaan proteesien pohjaukset ja korjaukset asiak-
kaan toiveet huomioiden. Soita ja varaa aika.

Isokatu 32 B 90100 Oulu
puh. (08) 375 128

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Esko Tornberg
Sampo Heikkilä

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Esko Tornberg

Sampo Heikkilä

HAMMASSAMPO

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Meillä valmistetaan toimivat ja luonnollisen

 kauniit hammasproteesit sekä suoritetaan 

proteesien pohjaukset ja korjaukset asiakkaan 

toiveet huomioiden. Soita ja varaa aika.
Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fiwww.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

Kiiminki 
Viitanmäki

HOITOPAIKKOJA, VIRIKEPAIKKOJA, 
ESIOPETUSTA

www.luovatpaivakodit.com

Kiiminki 
Alakylä

Entiselle S-kaupan kiinteis-
tölle saatiin uusi tehokas 
käyttäjä kun veljekset Jas-
ka ja Ilari Ilvesluoto avasivat 
uuden kuntosalin Come On 
Fit Club oy:n. Huhkimaan 
päästiin toukokuun lopulla, 
jolloin kiiminkiläiset pääsi-
vät tutustumaan avajaisten 
yhteydessä saliin ja sen hen-
kilökuntaan.

- Kuntosali on viimeisen 
päälle monipuolinen ja sieltä 
löytyy 80 eri laitetta. Tilaa on 
runsaasti, joten kun asiakkai-
ta alkaa kertyä niin meillä on 
mahdollisuus tuplata laittei-
den määrä, kertoo Jaska.

Heinäkuun lopulla kunto-
salille saatiin myös Crossfit-
puoli, josta löytyy nojapuut, 
puolapuut ja muita telinei-
tä. Myös ryhmäliikuntatilat 
ovat työn alla, joten ensi tal-
ven aikana voidaan aloittaa 
myös erilaisia ryhmäliikun-
tatunteja.

Jaska on ollut mukana va-
rustelemassa useita kunto-
saleja ympäri Suomen, joten 
hänellä on vahva näkemys 
kattavan kuntosalin vaati-
muksista. Lisäksi kummalla-
kin yrittäjällä on taustalla ak-
tiivinen kuntosaliharrastus.

- Mottona minulla on ”Ih-
miselämä on lahja, mistä täy-
tyy pitää huolta”. Kun fyysi-
nen puoli on kunnossa, myös 
psyykkinen puoli voi parem-
min, Jaska kertoo.

Jaska Ilvesluoto on koke-
nut yrittäjä, sillä hänellä on 
ollut fysikaalinen hoitolai-
tos kotikunnassaan Ranu-
alla vuodesta 1995. Amma-
tiltaan hän on TtM, Ft, Pt, 
kiropraktikko, hieroja. Tu-
levaisuudessa on tarkoi-
tus kuntosalilla tarjota myös 
kuntoutuspalveluita vaikea-
vammaisille.

Viidestä sisaruksesta 
kaikki ovat yrittäjiä, vaikka 
Jaska sanoo, ettei hänestä it-
sestään alun perin pitänyt 
tulla yrittäjää.

- Lapsena minulla oli haa-
ve, että haluan isona eläin-
lääkäriksi tai ammattiin jos-
sa saa liikkua. Olen aina ollut 
sellainen, että mitä enem-
män on ottanut päähän, sitä 
varmemmin olen lähtenyt 
harrastaan liikuntaa. Nyt 
minulla on viisi lasta, jois-
ta vanhimmat ovat aikuisia 
ja kaikki ovat liikunnallisia, 
Jaska kertoo.

Kuntosaliyritys on myös 

Kiimingin Yrittäjien jäsen 
ja jäsenyys oli Jaskalle itses-
tään selvä. Hän on ollut pit-
kään jäsenenä myös Ranuan 
Yrittäjissä ja välillä ollut ak-

tiivisestikin mukana toimin-
nassa. Hän on nauttinut eri-
tyisesti yhdistystoiminnan 
yhteisöllisyydestä.

- Valtakunnallisilla yrit-

täjäpäivillä sekä muissa ta-
pahtumissa olen aina saanut 
osallistua hedelmällisiin kes-
kusteluihin ja seura on ollut 
samanhenkistä. Monet aiheet 

yhdistävät yrittäjiä, vaikkapa 
kun laissa tapahtuu muutok-
sia tai se miten omassa kun-
nassa menee, Jaska kertoo.

”Ihmiselämä on lahja, 
mistä täytyy pitää huolta”
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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

Kuljetus Huusko Oy
Puh. 040 845 7599 

Tarkintie 12, 90900 Kiiminki | sami.huusko@metsax.com

* Taimikon- ja nuorten 
 metsien hoito
* Metsänviljelytyöt
* Metsurihakkuut
* Linjan raivaukset

Metsä

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖ- JA VALAISTUSSUUNNITTELUA

• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Sähkön laadun mittaukset

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

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

Kaikkea mikä liittyy sähköön

- Enimmikseen toimim-
me tässä Oulun ympäristös-
sä. Esimerkiksi mainittakoon 
suurimmat asiakkaamme: 
Iistä löytyy putkijärjestel-
miä toimittava Pipe life ja 
Ruduksen betonitehtaat. Li-
säksi teemme paljon myös 
pienempiä töitä, oikeastaan 
kaikkea mikä liittyy säh-
köön, Polojärvi kertoo.

Yrittäjä Osmo Polojärvi 
on itse ollut alalla jo pitkään, 
joten asiantuntemusta mo-
nenlaisista tehtävistä piisaa. 
Töissä on saanut olla siitä 
asti kuin valmistui alalle am-
mattikoulusta vuonna -79.

Vuonna 2014 perustetun 
yrityksen leivissä on tällä 
hetkellä kaksi ja puoli työn-
tekijää. Lisäksi aputoiminen 
alla työskentelee joka toinen 
viikko yksi työntekijä. Yrit-
täjäksi hän alkoi kysynnän 
vuoksi ja sen aikana on jo 

Kaikenlaiset sähkötyöt kuulu-
vat yrityksen toimenkuvaan. 
Yliasentaja Petri Lesonen 
asentaa uusia hiiliharjoja Pipe-
life Iin pienen rotaatiokoneen 
kollektoriin.

koettu sekä yrittäjyyden kur-
juudet että ihanuudet.

- Silloin kun menee hyvin 
niin yrittäjyys on parhaim-
millaan erittäin mukavaa. 
Valinnanvapaus on yksi hy-
vistä puolista, Polojärvi ker-
too.

Varjopuolen asioista mai-
nittakoon alan suhdanne-
herkkyys. Mitä enemmän 
tuotantoyritykset uskalta-
vat investoida, sitä enemmän 
myös sähköistys- ja auto-
maatioasennustöitä olisi lu-
vassa.

- Jos tätä työtä meinaa teh-
dä asiakaslähtöisesti niin pi-
tää olla valmis joustamaan 
omista menoistaankin. Tässä 
lomallakin ollessa pitää olla 
hälytysvalmiudessa, sillä jos 
tehtaaseen tulee vikatilanne 
niin se pitää olla valmis kor-
jaamaan. Tuotantokatkos tu-
lee muuten kalliiksi asiak-
kaalle, Polojärvi selittää.

Tämän kesän hän on päät-
tänyt ottaa rennosti, mut-
ta ahertamista piisaa siitä-
kin huolimatta. Polojärvellä 
on nimittäin käynnissä oman 
mökin rakentaminen, ja sii-
nähän kesän saa hyvinkin 
kulumaan.

Kiimingin Yrittäjät ry:n uusi 
jäsen Osmo Polojärvi Oy on 
erikoistunut teollisuuden 
sähköistys- ja automaatio-
asennuksiin. Lisäksi toimen-

kuvaan kuuluu esimerkiksi 
teollisuuslaitosten vikatilan-
teiden korjaamiset. Joskus on 
ollut jokunen yksityinenkin 
asiakas.

Kiimingin Grillin pihassa 
myllätään ja paikalle on il-
mestynyt suuri monttu. Yrit-
täjä Minna Huru paljastaa 
että syyskuun loppuun men-
nessä siihen rakentuu pesu-
halli autoille. Kyseessä on 
läpiajettava pesuhalli, joka 
toimii itsepalveluperiaatteel-
la.

Pesuhallia rakennetaan Grillin yhteyteen
- Ihmiset ovat kyselleet 

paljon mitä paikalle on tu-
lossa ja olleet hyvillään kun 
kuulevat pesuhallissa. Enää 
ei tarvitse lähteä kovin kauas 
kaupunkiin ajamaan jos ha-
luaa pesettää autonsa, Min-
na kertoo.

Rakentamisessa käyte-
tään kiiminkiläistä yrittäjää. 

Pääurakoitsijana toimii ra-
kennusliike M. Autio Oy.

Kiimingin Grillikios-
kin eli Tulikurkku Oy:n uu-
det liiketilat avattiin touko-
kuussa 2012. Aikaisemmin 
tuttu paikka löytyi vuodes-
ta -90 lähtien kirjaston vie-
reisestä jalasmökistä. Va-
likoimasta löytyy edelleen 

grilliherkut, pitsat ja kebabit. 
Arkisin saa myös kotiruoka-
lounasta sekä ruokakuljetuk-
set työpaikoille. Grillin yrit-
täjät Minna ja Kyösti Huru 
ovat myös kauppiaina sa-
massa tilassa toimivassa R-
kioskissa.

”Silloin kun menee hyvin niin yrittäjyys on parhaimmillaan erittäin mukavaa. 
Valinnanvapaus on yksi hyvistä puolista. Varjopuolen asioista mainittakoon alan 
suhdanneherkkyys. Mitä enemmän tuotantoyritykset uskaltavat investoida, sitä 

enemmän myös sähköistys- ja automaatioasennustöitä olisi luvassa.”
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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.

TERVETULOA!

Syksyyn Oranssin kautta!
NETTiAjANVARAUS

www.oranssikulma.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

•Maalaukset	•	Tasoitetyöt
•Rappaustyöt	•	Ulkomaalaukset

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

Oriflamen Suomen laajuinen 
Wellness-kiertue on saapu-
massa Ouluseudulle. Orifla-
men paikalliset toimijat jär-
jestävät lauantaina 20.8. 
yhdessä Kellossa sijaitsevan 
Liikuntakeskus Coren yrit-
täjien kanssa monipuolisen, 
hyvinvointiteeman ympäril-
le rakentuvan Wellness-päi-
vän. Kiimingin Pitkästäahos-
ta mukana on Oriflamen 
paikallinen edustaja Satu 
Tuohino. 

Kiivastahtinen elämä ja 
koko ajan muuttuvat arjen 
haasteet pistävät nykyihmi-
sen koetukselle. Perhe, ih-
missuhteet, työ ja harras-
tukset antavat, mutta myös 
ottavat paljon. Mistä am-
mentaa voimavaroja, jotta 
kaikille elämänalueille riittää 
virtaa myös syksyn pimeim-
pään aikaan? Miten terveys 
pysyisi hyvänä ja elämä vie-
lä maistuisi hyvältä? Well-
ness-päivä tarjoaa näihin tee-
moihin vinkkejä niin naisille 
kuin miehillekin. 

Oriflamen monipuoliset 
Wellness-tuotteet ovat vah-
vasti esillä päivässä. Niitä 
on esittelemässä ja maistatta-
massa paikallisten toimijoi-
den lisäksi Oriflamen Well-
ness-koordinaattori Sari 
Talla sekä kilpa-aerobicin 
kaksinkertainen Maailman-
mestari ja kolminkertainen 
Euroopan mestari Jouni Vii-
tanen. 

Coressa on Wellness-päi-
vänä avoimet ovet, joten 
kaikki ovat tervetulleita tu-
tustumaan liikuntakeskuk-
seen täysin veloituksetta. 
Päivän aikana pääsee naut-
timaan hien pintaan nosta-
vista ryhmäliikuntatunneista 
sekä kehoa ja mieltä helliväs-
tä rentoutustunnista. Miehil-
le tarjotaan lisäksi ihan oma, 
hyvällä ”äijä-meinigillä” 
höystetty kahvakuulatunti. 
Myös leikkimielistä kisailua 
on tiedossa niin mimmeille 
kuin äijillekin. 

Päivässä ovat mukana 
myös muut liikunta- ja hy-
vinvointikeskuksessa toimi-
vat kauneuden, terveyden 
ja hyvinvointialan yritykset 
tarjoten näytteitä omista pal-
veluistaan ja erityisosaami-
sistaan.

Wellness-päivä  
Kellon Coressa

Wellness-päivää on järjestä-
mässä muiden muassa kii-
minkiläinen Oriflame edusta-
ja Satu Tuohino. Kuva viime 
kesän Kiiminkipäiviltä, jossa 
Satu oli talkoolaisena.

Masennustutkimus

Oulu Mentalcare Oy
Isokatu 8 B 8, 90100 Oulu
www.mentalcare.fi 

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa 
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa 
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen 
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias 
• kärsitte masennuksesta 
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä, 
   jonka teho   mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia

Masennuksen oireita ovat: 
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys 
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
  sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys 
• ruokahalun muutokset

Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus 
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.

Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas, 
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.

Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen 
(markku.timonen@mentalcare.fi ) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi ). 

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä 
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402 
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.  
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Ojatie 19 Jääli • Puh. 050 301 7367

EDULLISET RENGASTYÖT JÄÄLISSÄ 
AINA LAADUSTA TINKIMÄTTÄ!

•	KUMHO	
	 KH-27

Michelin, Goodyear, 
Hankook, ym.

Aluvanteet, soviterenkaat...

aK-jäälin rengas

	•	Dunlop	ST	Blu	
		 Response	-	
 TM testivoittaja

KANTOJyRSINTÄÄ KIIMINKI-JÄÄLI -ALUEELLA!

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

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

avoinna: arkisin 7.30-17.00

Autokorjaamo

www.lapkaara.com
020 7344222

 

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen
Yritystie 5,  90940 Jääli 

p.040-587 3345    

www.ltm.fi

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

Yrittäjän oma kiinnostus digitalisaatiosta 
keskeisin syy menestykseen

Tutkimus: 

Digitaalisesti suuntautuneet 
yritykset ovat edelläkävijöitä 
suomalaisessa yrityskentäs-
sä. Keskeisin menestystekijä 
pienissä yrityksissä on yrit-
täjän oma kiinnostus digitaa-
lisuutta kohtaan. Tiedot käy-
vät ilmi tänään julkistetusta 
tutkimuksesta.

Suomessa on alle 20 
000 vahvasti digitaalises-
ti suuntautunutta yritys-
tä. Ne jakaantuvat kolmeen 
ryhmään: diginatiiveihin, 
digikiinnostuneisiin ja digi-
reaktiivisiin. Diginatiivien 
yritysten koko liiketoimin-
ta perustuu digitaalisuu-
teen. Digikiinnostuneilla yri-
tyksillä liiketoiminnan jokin 
osa perustuu digitaalisuu-
teen tai digitaalisuus on vah-
vasti läsnä keskeisissä yritys-
toiminnan tukifunktioissa. 
Digireaktiiviset yritykset di-
gitalisoivat liiketoimintaan-
sa toimintaympäristössä ta-
pahtuvien muutosten takia 
sekä siksi, että yrittäjät näke-
vät yrityksen toiminnan digi-
talisoimisen pakollisena, jot-
ta liiketoiminta ei kuihdu.

Yrittäjän oma kiinnostus 
digitaalisuutta kohtaan on 
kaikkein keskeisin menes-
tystekijä ja tekijä, joka erot-
taa voimakkaasti diginatiivit 
digikiinnostuneista ja digi-
reaktiivisista yrityksistä. Lä-
hes yhtä kriittinen menestys-
tekijä selvityksen mukaan on 
riittävä digiosaaminen.

Tiedot käyvät ilmi Suo-
men Yrittäjien tänään julkai-
semasta tutkimuksesta Digi-
taalisesti suuntautuneiden 
pienten yritysten menestys-
tekijät.

- Digisuuntautuneiden 
yritysten menestystekijöiden 
tunnistaminen tarjoaa ke-
hyksen yritysten digitaalisen 

liiketoiminnan kehittämi-
seen. On tärkeää, että koulu-
tus- ja osaamisjärjestelmäm-
me tuottaa osaajia, joilla on 
hyvät valmiudet globaalissa 
ja digitaalisessa liiketoimin-
taympäristössä toimimiseen, 
koulutusasioiden päällik-
kö Mika Tuuliainen Suomen 
Yrittäistä sanoo.

Digitaalisuus on  
mahdollisuus ja murros
Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen 
toteaa, että digitaalisuus on 
mahdollisuus jokaiselle suo-
malaiselle pk-yritykselle.

- Kannustan jokaista yrit-
täjää pohtimaan, miten hän 
voi kehittää ja tehostaa toi-
mintaansa digitaalisuu-
den kautta. Jokaiselle löytyy 
mahdollisuuksia.

Pentikäisen mukaan di-
gitaalisuus on myös suuri 
murrosvoima.

- Se muuttaa liiketoimin-
taa syvällisellä tavalla - jo-
kaisella toimialalla. Siksi 
Suomen Yrittäjät lisää omaa 
digitaalisuuteen liittyvää 
edunvalvontaa ja verkostoi-
tumista, niin Suomessa kuin 
Euroopassa.

Iso joukko yrityksiä 
vaarassa tipahtaa  
kehityksestä
Digitalisaation esteet liittyi-
vät tyypillisesti yrityksen re-
sursseihin, kumppaneihin, 
asiakkaisiin, säädösympä-
ristöön sekä osaavan työvoi-
man saatavuuteen. Selvityk-
sen perusteella yrittäjät eivät 
kuitenkaan kaivanneet muu-
toksia sääntelyyn.

Selvitys osoittaa myös 
sen, että suuri joukko pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä on 

vaarassa tipahtaa digitalisaa-
tiokehityksestä. Diginatiivi-
en ja digireaktiivisten väliin 
jää paljon yrityksiä, joiden 
liiketoiminnan digitaalisuu-
den aste riittää nyt, mutta 
joiden tuotteiden ja palvelui-
den haastajat voivat digilii-
ketoiminnan rajattomuuden 
ja skaalautuvuuden takia tar-
jota hyvin lyhyessäkin ajassa 
nykyisen tarjonnan korvaa-
via ratkaisuja.

- Selvitys kohdennettiin 
digisuuntautuneisiin yrityk-
siin, joiden suhdannekuva 
on keskimääräistä parempi. 
Suomen kilpailukyvyn kan-
nalta on tärkeä saada suu-
rempi joukko yrityksiä ke-
hittämään liiketoimintaa 
teknologian mahdollistamin 
keinoin. Hallitusohjelman 
digitalisaatioon liittyvät kär-
kihankkeet ovat keskeisiä 
tässä työssä, Tuuliainen ker-
too.

Pienet yritykset eivät toi-
mi yksin digitalisoituvassa 
liiketoimintaympäristössä.

- Riittävien ajallisten ja 
taloudellisten resurssien li-
säksi kumppaneilla ja asiak-
kailla on keskeinen merkitys 
liiketoiminnan digitalisoimi-
sessa, Tuuliainen sanoo.

Digitalisaatio auttaa 
kasvussa ja  
kansainvälistymisessä
Suomen Yrittäjien, työ- ja 
elinkeinoministeriön ja Finn-
veran teettämän Pk-yritys-
barometrin perusteella tie-
detään, että digitaalisesti 
suuntautuneet yritykset ovat 
muita yrityksiä uusiutumis-
kykyisempiä ja kasvuha-
luisempia. Ne myös ottavat 
muita yrityksiä herkemmin 
käyttöön uusia teknologioi-

ta ja ovat voimakkaasti kan-
sainvälistymishaluisia. 

Digitaalisesti suuntau-
tuneilla yrityksillä on myös 
muita yrityksiä myöntei-
sempi kuva tulevaisuudesta 
ja suhdanteista sekä tämän 
myötä enemmän halukkuut-
ta palkata uutta henkilöstöä.

Näin tutkittiin
Suomen Yrittäjät toteutti sel-
vityksen digitaalisesti suun-
tautuneiden pienten yritys-
ten menestystekijöistä. 

Laadullinen selvitys sy-
ventää pk-yritysbarometrin 
tuottamaa tietoa digitaalises-
ti suuntautuneista pk-yrityk-
sistä. Selvityksessä paneu-
duttiin siihen, miten pienet 
digitaalisesti suuntautuneet 
yritykset hyödyntävät digi-
talisaation mahdollisuuksia, 
mitä ovat digitaalisesti suun-
tautuneiden pienten yritys-
ten menestystekijöitä sekä 
yritysten esiin nostamia digi-
talisaation esteitä ja mahdol-
lisuuksia.

Selvityksellä lisätään ym-
märrystä digitaalisesti suun-
tautuneista yrityksistä ja yri-
tysten menestystekijöistä. 
Selvityksen puitteissa haasta-
teltiin 34 yritystä, joista kuu-
si valittiin tapaustutkimuk-
sen kohteeksi. Haastatellut 
yritykset ovat vastanneet 
syksyn 2015 Pk-yritysbaro-
metriin ja ne luokiteltiin vas-
taustensa perusteella digi-
taalisesti suuntautuneiksi 
yrityksiksi.

Selvityksen toteutti  
Owal Group Oy  
Suomen Yrittäjien  
toimeksiannosta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen: Kannustan jokais-
ta yrittäjää pohtimaan, miten hän voi kehittää ja tehostaa toimintaansa 

digitaalisuuden kautta. Jokaiselle löytyy mahdollisuuksia.

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 
000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja kes-
kisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja 

puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittä-
jäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjes-

töstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi

Yrittäjän oma kiinnostus digitaalisuutta kohtaan on kaikkein keskeisin 
menestystekijä ja tekijä, joka erottaa voimakkaasti diginatiivit digikiin-

nostuneista ja digireaktiivisista yrityksistä. Lähes yhtä kriittinen menes-
tystekijä selvityksen mukaan on riittävä digiosaaminen.
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Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi  

www.mansikkatarhat.fi

Koko kehon vyöhyketerapia 
Hemmotteluhoidot
Koliikkivauvan hieronta
Lymfaterapia

P. 045 895 3253 | www.hyvanolonhetki.com

Tuohimaantie 12, Kiiminki

p. 044 455 6320
Torikatu 50, 90120 Oulu
maarit.ollila@alinahoivatiimi..

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

p. 044 455 6320
Puistokatu 24 L, 90120 Oulu
maarit.ollila@alinahoivatiimi

Kiimingin  
Urheilijoiden 
kuntosali 
KIMMOKE  
Viitantie 23, Kiiminki  
 
Nyt on hyvä aika aloittaa.  
Meiltä saat myös ohjausta. 
 
Aukioloajat ja hinnasto  
www.kiimu.fi                           
Kulkulätkällä sali auki 5.30-23.30 www.kiimu.fi

Kiimingin Urheilijat kehittää 
toimintaansa rohkeasti  

Pohjois-Suomen suurimpia 
juoksutapahtumia

Kehäkuja 3 | 90940 jääli | puh. 040-846 8206 | www.pihlajaranta.fi

Täällä on 
hyvä olla.

Kehäkuja 1   I   90940 Jääli   I   puh. 040-846 8206   I   

PALVELUSETELILLÄ
PIHLAJARANTAAN

Täällä on hyvä olla.
Tule asumaan!

paLveLUseTeLiLLä piHLaJaranTaan
Tarjoamme ympärivuorokautista huolenpitoa ikäihmisille.

Tule asumaan uudistuvaan kotiimme. 
Pihlajaranta sijaitsee kauniin Jäälinjärven rannalla.

Kiiminki-maraton juostaan Jäälissä 17.9. Järjestäjät 
odottavat tapahtumaan viitisensataa juoksijaa.

Kiiminki-maraton järjeste-
tään tänä vuonna syyskuun 
17. päivänä ja se on jo ta-
pahtuman yhdestoista ker-
ta. Tapahtuma keräsi jo en-
simmäisenä vuotena parisen 
sataa juoksijaa. Tämän jäl-
keen juoksijoiden määrä on 
kasvanut tasaisesti vuosi 
vuodelta. 

Maratontapahtumien 
suosio kasvaa edelleen ja Kii-
minki-maraton on yksi Poh-

jois-Suomen suurimmista. 
Viime vuosina osallistuja-
määrä on ollut noin 500 juok-
sijaa. 

Kiiminki-maraton on löy-
tänyt hienosti paikkansa syk-
syn maratontapahtumien 
joukossa. 

– Ajankohta on monel-
le sopiva päättää kausi tai 
jopa kokeilla ensimmäistä 
kokonaista maratonia. Kil-
pailuhenkisempiä houkutte-

lee reitin nopeus ennätysko-
keiluihin. Reitti on tasainen 
ja suojaisa, lisäksi 1/4 ma-
ratonkierros helpottaa huol-
tajien ja kannustusjoukkojen 
tehtävää. Kiiminki-marato-
nin tunnelma on kotoisan 
vilpitön ja välitön. Sana on 
levinnyt ja moni tekee ensim-
mäisen maratoninsa tai puo-
likkaansa juuri Kiimingissä, 
toteaa kilpailujenjohtaja Päi-
vi Mikkonen. 

Juoksutapahtuman jär-
jestelyistä vastaavat Kiimin-
gin Urheilijat ja Kiimingin 
Riento. Juoksutapahtumaan 
osallistumismaksut on hin-
noiteltu kolmeen jaksoon. 
Edullisinta ilmoittautumis-
aikaa on 16.8. saakka. Tämän 
jälkeen maksut muuttuvat. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
nen KiimU:n kotisivulla.

Kiimingin Urheilijat käyn-
nistää elokuussa uuden 
hankkeen yhteistyössä Ou-
lun kaupungin työllisyys-
palveluiden kanssa. Kii-
mingin Urheilijat sitoutuu 
työllistämään oppisopi-
muskoulutuksella liikun-
taneuvojan. Kaupunki tu-
kee palkkauskustannuksissa 
työllistämistä, ja vastineek-
si KiimU tarjoaa ns. mata-
lan kynnyksen liikuntaa 
kaupunkilaisille. Matalan 
kynnyksen ohjatun liikun-

nan yksi kriteeri on, että osal-
listuminen on ilmaista.

KiimU:n puheenjohtajan 
Keijo Aaltosen mukaan han-
ke avaa seuralle mielenkiin-
toisia mahdollisuuksia ke-
hittää toimintaansa muun 
muassa luontoliikuntaan. 

- Kimmokkeen ympäristö 
sopii mainiosti eri-ikäisten lii-
kuttamiseen. Sieltä löytyy fris-
beegolfrata, ja talvella alueella 
voi hiihtää tai harrastaa vaik-
kapa lumikenkäkävelyä, Keijo 
Aaltonen sanoo. 

Aaltosen mukaan ilmai-
sen ohjatun liikunnan tarjoa-
minen on kuitenkin iso haas-
te. Etukäteen mietityttää, 
saadaanko ihmisiä sitoutu-
maan ja osallistumaan sään-
nöllisesti, kun heillä ei ole 
omaa rahallista satsausta. 

- Miettimistä on myös sii-
nä, miten yhdistämme hank-
keessa ilmaiseksi tarjottavan 
liikuntapalvelun osaksi seu-
ran muuta toimintaa, joka 
on maksullista. Maksam-
me vakuutuksia, tilavuokria 

ynnä muita korvauksia, jot-
ta pystymme ylipäätään toi-
mimaan.

Aaltosen mukaan KiimU 
näkee suunnittelu- ja toteut-
tamishaasteista huolimat-
ta hankkeen mahdollistavan 
niin paljon uudenlaista toi-
mintaa, että seurassa ollaan 
innostuneita jo tässä vaihees-
sa vasta hankkeen alkumet-
reillä.

Päivi Mikkonen

Kiimingin Urheilijoissa tehdään töitä, jotta mahdollisimman moni lapsi omaksuisi harrasteliikunnasta tai kilpaurheilusta itselleen lii-
kunnallisen elämäntavan.
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Syksyn valmennuskalenteri on julkaistu
INFO

Kaikkiin valmennuksiin ilmoittaudutaan 
osoitteessa:
www.businessoulu.com/tapahtumat

Valmennuksia seitsemästä aihepiiristä:

1. Liikeidea ja liiketoimintamallin kehit-
täminen
2. Tuotteen markkinoille saattaminen ja 
kaupallistaminen
3. Hyvinvoiva henkilöstä yrityksen voi-
mavarana
4. Rahoitus ja yritystalous
5. Myyntivalmiudet ja markkinointi
6. Vientivalmiudet ja kansainvälistymi-
nen
7. Juridiikka

Opas on ilmestynyt painettuna, mutta se 
on myös sähköisenä Issuu-verkkopalve-
lussa.

BUSINESSOULU
Postiosoite: PL 22, 
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite:	Yrttipellontie	6,	5.	krs.		90230	Oulu,	
Kontinkankaalla 
Peltolan kaupunginosassa
BusinessOulun asiakaspalvelunumero: 
(08) 558 558 10, 
Faksi: (08) 558 41702

www.businessoulu.com

PaLVELUPISTEET: 
Kiimingin palvelupiste:
Kiimingin virastotalo, 
Lempiniementie 2, 90900 Kiiminki
Puhelin: 045 893 2000
Haukiputaan palvelupiste:
Teollisuustie 1, 90830 Haukipudas
Puhelin: 045 893 2000

aSIaKaSnEUVOnTa:
Minna Jokisalo 
044 703 1374 
minna.jokisalo@businessoulu.com 
Mari Koskinen
050	379	1868	
mari.koskinen@businessoulu.com 

Reeta Räisänen 
046	920	5513	
reeta.raisanen@businessoulu.com 
Markku Uimonen 
044 703 1315 
markku.uimonen@businessoulu.com
 

VIESTInTä Ja MaRKKInOInTI:
Pauliina Pikkujämsä 
markkinointipäällikkö
040	7434	362	
pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com 
Alpo Merilä
asiantuntija, tiedotus
050	5918	562
alpo.merila@businessoulu.com

Yrittäjien ja yritysten henkilökunnan tärkein 
voimavara on motivoitunut ja osaava henki-
löstö. BusinessOulun Tuottava Muutos -pro-
jekti tuottaa monipuolisilla valmennuksilla 
lisää osaamista ja tietoa yrittäjille sekä yritys-
ten henkilöstölle. Ne antavat hyvän perustan 
menestymiseen kotimaisilla sekä kansainvä-
lisillä markkinoilla. 

Syksyn valmennuskalenteri on julkaistu. 
Yrityskehityksen asiantuntijat Janne Kärk-
käinen ja Uimonen Markku Uimonen ker-
tovat, että aiheet ja sisällöt on suunniteltu 
BusinessOulun asiakasyrityksille tehtyjen 
kyselyiden perusteella.

- Valmennuksista löytyy paljon asiaa esi-
merkiksi työlainsäädäntöön liittyen. Yrit-
täjät ovat kiinnostuneita mihin rahoittajat 
kiinnittävät huomiota, miten yrityksen tuli-
si valmistautua pääomasijoitukseen ja mitä 
kompastuskiviä voi eteen tulla, Kärkkäinen 
kertoo.

Räätälöidyt valmennukset yrityksille
Valmiiden valmennuskokonaisuuksien li-
säksi on mahdollista räätälöidä omanlaine 
valmennus, joko yritys- tai ryhmäkohtaisesti.

- Esimerkkinä voin mainita asiakasyrityk-

sen, jonka asiantuntijoiden piti alkaa tehdä 
myös myyntityötä. Myyntivalmentaja suun-
nitteli asiakasyritykselle oman valmennusko-
konaisuuden. Valmentaja ja asiakas pohtivat 
yhdessä miten nykyistä osaamista ja asian-
tuntijuutta voidaan hyödyntää myyntityös-
sä, Kärkkäinen kertoo.

Valmennuksien räätälöinti lähtee täysin 
asiakkaan tarpeesta. Yrittäjä voi ottaa yhteyt-
tä BusinessOuluun ja lähettää lyhyen hake-
muksen, josta käy ilmi yrityksen nykytilanne 
ja valmennustarve.

- Olemme kilpailuttaneet valmentajayri-
tykset, joiden palvelut ovat asiakasyritysten 
käytössä. Valmentaja valitaan sen perusteel-
la, mikä aihealue kulloinkin on kyseessä.

Tuottava Muutos -projektin tarjoamien 
valmennusten toteuttajat on valittu avoimel-
la kilpailutuksella. Hankkeessa on mukana 
kaikkiaan 35 valmennuksia tarjoavaa organi-
saatiota eri puolilta Suomea.

Edullista yrittäjille
Valmennusten hinnat sekä muut tarpeelliset 
tiedot näet kunkin valmennuskuvauksen yh-
teydestä. ESR-rahoitteisen projektin ansiosta 
valmennuksien omavastuuhinta on yrittäjil-

le hyvin pieni. Puolen päivän valmennukset 
maksavat 30 euroa ja päivän valmennukset 
60 euroa. 

Jos olet kiinnostunut räätälöidyistä val-
mennuksista, ole yhteydessä meihin, niin 
suunnittelemme juuri sinun yrityksesi tarpei-
siin valmennustilaisuuden. Räätälöityjen yri-
tyskohtaisten valmennusten päivähinta on 
290 € + alv 24 prosenttia.

- Keskimäärin vastaavat valmennukset 
voivat maksaa yli tuhat euroa, joten tilaisuus 
kannattaa hyödyntää. Kysyntää on selkeästi, 
sillä valmennusten avulla yrittäjä voi kehit-
tää yrityksensä kasvu- ja kansainvälistymis-
valmiuksia ja saada vastauksia kysymyksiin-
sä.

- Valmennuksien yhteydessä keräämäm-
me palaute on ollut selkeästi positiivista. 
Syksyllä vielä järjestämme laajemman kyse-
lyn, jossa saadaan esille myös mitä konkreet-
tisia hyötyjä valmennuksista on ollut yrityk-
sille, Kärkkäinen kertoo.

Tuottava Muutos projekti on käynnissä 
31.3.2018 saakka.
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AUKiOlOAjAT	
OUlU:

ma-pe	7-19,	
la	9-16,	su	12-16

vapaa-ajan	konee
t

ma-pe	9-18,	la	9-16

AUKiOlOAjAT
KEMPELE:

ma-pe	7-19,	la	9-16
su	12	-	16

Reilua rautakauppaa

Tarjoamme räätälöityjä pankki- ja vakuutuspalveluja 
saman katon alta. 

Aloita kumppanuus varaamalla aika OP Oulun Yrityskonttorista  
puh. 010 2535 320. Selvitetään yhdessä, mitä ratkaisuja  
voimme tarjota juuri sinun yrityksellesi.

Täydellinen yhdistelmä.

www.op.fi/oulu 
www.facebook.com/opoulu

Puheluiden hinnat OP Ryhmän 010-yritysnumeroihin kiinteän verkon lankaliittymistä ja  
kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu+0,167 e/min (hinta sisältää ALV:n).

 

Kiiminkilehti elokuu 2016.indd   1 21.7.2016   10:36:05

Koitelissa on ollut jälleen 
edellistä vilkkaampi kesä. 
Tapahtumia on ollut edelli-
seen malliin. Koiteli Elää ry 
on järjestänyt kaksi yhteis-
laulutapahtumaa ja Kiimin-
kipäivien aikaan on kolmas, 
jonka järjestäjänä ahertaa 

Koitelin kävijälaskuri raksuttaa ennätysvauhtia

Kiiminki-Seura ry ja laulatta-
jana siellä Anniina Polvi.

- Tapahtumista on saatu 
hyvää palautetta ja niitä on 
toivottu lisääkin, kertoo Sir-
pa Eskola yhdistyksestä.

BusinessOulu uutisoi al-
kukesästä, että Koitelin kävi-

jämäärät ovat olleet reippaas-
sa kasvussa. Koitelinkosken 
kävelysillalle asennettu kä-
vijälaskuri näyttää, että vuo-
den 2016 tammi-huhtikuun 
aikana virkistysalueella vie-
raili yli 26 000 ihmistä. Vil-
kas kevät ennakoi uutta kä-

vijäennätystä vuodelle 2016. 
Koitelin aikaisempi koko 
vuoden arvioitu vierailija-
määrä on noin 40 000. Eskola 
uskoo että tänä vuonna voi-
daan saada jopa kaksinker-
tainen määrä. 

- Huomattavaa on, että ih-

Tunnelmatuvan edustalle nousi viime vuonna klubilava, jolle 
nousee esiintyjiä tänäkin vuonna Koiteli Elää -tapahtumassa.

miset tulevat käymään Koi-
telissa nykyisin pidemmän 
kaavan mukaan. He tulevat 
grillaamaan ja viettämään 
aikaa perheen sekä ystävi-
en kanssa. Aktivoituminen 
on tapahtunut huomattavien 
tapahtumien yleistyttyä alu-
eella. Niistä on ollut hyötyä 
myös muille alueen toimijoil-
le, kertoo Eskola.

Koiteli Elää
Koiteli Elää ry:n järjestämä 
Koiteli Elää musiikkifesti-
vaali on saanut niin suuren 
suosion, että kaikki 1200 lip-
pua myytiin kuudessa päi-
vässä loppuun. Viime vuo-

den joulukuussa alkanut 
lipunmyynti yllätti järjestä-
jät täysin.

20.8. päälavalle nouse-
vat J. Karjalainen, Raappana, 
Anna Puu, Pave Maijanen 
sekä Club For Five. Klubila-
valla nähdään oululaislähtöi-
set Sola, Mela, Iina Palokan-
gas sekä Juuni&Olkimaa. 

Lauantaina 27.8. järjes-
tetään ilmainen Koiteli elää 
lapsille – tapahtuma, jossa 
on paljon mukavaa puuhaa 
ja rempseää lastenmusiikkia. 
Järjestämisessä ovat mukana 
MLL Kiimingin paikallisyh-
distys, Huttukylän nuoriso-
seura, Oulu-opisto Kiimin-
gin taidekoulu.

Tapahtumat ovat vaikuttaneet positiivisesti Koitelin kävijämääriin. Koiteli Elää musiikkifestivaali myytiin myös viime vuonna loppuun. 
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www.ktcgroup. 

Kallisenhaara  1 A, 90140 Oulu
Puh. (08) 818 0100

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Oskari Jauhiaisen galleri-
an kesänäyttely esittelee 
Kiiminkiä ja sen lähialueita 
sata vuotta vanhoissa Samu-
li Paulaharjun ottamissa va-
lokuvissa. Näyttely avattiin 
kesäkuun alussa ja on esillä 
27.8. saakka Kiimingin kir-
jaston yhteydessä olevassa 
galleriassa.

Samuli Paulaharju (s. 1875 
Kurikka, k. 1944 Oulu) muis-
tetaan parhaiten perinteen 
kerääjänä, jolla oli taito löy-
tää ja kerätä aineistoa, joka 
muilta jäi huomaamatta. Yli 
neljän vuosikymmenen ai-
kana tehdyt pitkät keruu-
matkat kartuttivat aineiston, 
joka on yhä määrällisesti ylit-
tämätön.

Paulaharjulla oli 1910-lu-
vulla kesäpaikka Kiimingis-
sä, josta käsin hän teki kan-
sanperinteen kuvaus- ja 
keruumatkoja lähiseuduille. 
Pohjois-Pohjanmaan muse-
on omistukseen kuuluvassa 
Paulaharjun kokoelmassa on 

Sata vuotta sitten  

Samuli Paulaharjun kuvas-
sa on Meriläisen vanha tupa-
rakennus, Alavuotolla. Kuvan 
omistaa Pohjois-Pohjanmaan 
museo.

tuhansia hänen matkoiltaan 
ottamia valokuvia.

Näyttely antaa kurkistuk-
sen sadan vuoden takaiseen 
elämään, sen ihmisiin, van-
hoihin työtapoihin ja muut-
tuneisiin maisemiin. Näyt-

telyn tekstit kertovat jo osin 
historiaan jääneistä työme-
netelmistä sekä paikallisista 
kansan parissa tunnetuista 
merkkihenkilöistä. Näytte-
lyn on tuottanut Museo- ja 
tiedekeskus Luuppi. JK

Kiiminki Paulaharjun kuvaamana

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

oskari jauhiaisen gallerian kesänäyttely esittelee Kiiminkiä ja 
sen lähialueita sata vuotta vanhoissa Samuli paulaharjun ot-

tamissa valokuvissa. Näyttely on esillä 27.8. saakka Kiimingin 
kirjaston yhteydessä olevassa galleriassa. 

Tervetuloa!
LC Pudasjärvi, Pudasjärven Urheilijat

Veden, tulen ja valon juhla

la 27.8. klo 20-02
Jyrkkäkosken huvikeskus Pudasjärvi

Rytilammentie 78, Pudasjärvi

Odotetaan 1500 henkeä mukaan!

Tansseissa tanssiorkesteri 

TUOMAS KAIKKONEN JA 
ONNEN KERJÄLÄISET

Venetsialaiset

Alueella ulkoravintola ja 3 baaria b-oikeuksin.
Myytävänä kala- ja liharuokaa viinin kera.
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Sähkösuunnittelu  
ja -asennus
040 595 3250 

ACOaconet oy

w
w
w
.acon

et.fi

kokonainen grillibroiler 4,95 kpl

Palvelevalta herkkutorilta saat
taatusti tuoreita tuotteita
juuri haluamasi määrän

TerveTuloa!
Kiiminkiläinen ruokakauppa

Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

-50%
moni-
vuotiset 
kukat

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-16
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!!!

Tarjoaa ikääntyneille ja muille apua tarvitseville koti- ja 
sairaanhoito- sekä omaishoidon palveluja asiakkaan kotiin.

Lisäksi tarjoamme siivouspalvelua ja lapsiperheiden kotipalvelua.

Olemme Oulun kaupungin palvelusetelituottaja.
Toimimme pääsääntöisesti Kiimingin, Jäälin ja Oulun alueella

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto


