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Kiiminkipäivillä ohjelmaa laidasta laitaan
Helteet ovat hellineet kiiminkiläisiä, niin kuin koko muutakin Suomea tänä kesänä. Uimavedet ovat
ennätyksellisen lämpimät ja jäätelö ja muut virvokkeet on käyneet
kaupaksi todella hyvin. Kesälomat ovat kuitenkin jo loppumassa.
Ja vaikka lämpimät säät näyttävät
jatkuvan, niin kyllä sen lähestyvän
syksyn jo haistaa tuulessa.
Tähän saumaan sijoittuu perinteisesti myös Kiiminkipäivät. Jo 44.
kerran järjestettävillä kyläpäivillä
on taas ohjelmaa laidasta laitaan.
Seurakunta on taas vahvasti mukana, kuten myös eläkeläisjärjestöt. Löytyy karaokea ja muutakin
musiikkia, myös lapsille Törkypeikon esittämänä. Pienen tauon jälkeen myös Kiiminkiseura järjestää
perinteisen maksuttoman bussiretken teemalla ”Jokivarren elämää ja
ihmisiä”. Ohjelman lisäksi markkinatunnelman varsinaiset luojat,
kauppiaat, ovat taas runsaslukuisesti paikalla. Tässä on taas hyvä
esimerkki siitä, kuinka yrittäjät ja
yritykset luovat viihtyisyyttä ja lisäarvoa kaikkialle. Mitä olisi kun-

nat ja kaupungit ilman yrityksiä?
Eivät ihan mitään. Itse asiassa kunnat ja kaupungit elävät ja kuolevat
yritysten mukana. Ilman yrityksiä
ja niiden tarjoamia työpaikkoja eivät kunnat saa välttämättömiä verotuloja, joilla sitten katetaan kunta- ja kaupunkilaisille tarjottavien
palveluiden kulut.
Mitä paremmin yritykset voivat, sitä suurempi on verokertymä
ja sitä parempia palveluita voidaan
sitten kuntalaisille tarjota. Kunnat ja kaupungit ovatkin heränneet
huomaamaan tämän aiempaa paremmin. Myös Oulu on parantanut
osaltaan asennettaan ja palveluitaan yrittäjille hyvin. Hyvää vuoropuhelua yrittäjien ja kaupungin
kanssa käydään jatkuvasti. Yrittämisen olosuhteita pyritään oikeasti parantamaan, mutta hitaastihan
se kaikki tapahtuu, ainakin yrittäjän näkökulmasta. Kun yrittäjä saa
kuningasidean ja lähtee kaupungilta tonttia kyselemään, niin sehän
pitäisi saada nyt heti! Kaupungilla
ei kuitenkaan tontteja ole ja keskivertopienyrittäjän toiveisiin kaava-

muutoksesta toteutukseen menee
helposti vuosia. Toisin on kaupungin tärkeiksi katsomien hankkeiden kanssa, kuten on vaikkapa Kiikeliin tuleva sauna. Hyvähän se on
tietysti, että edes jotain saadaan nopeasti aikaan. Hyvä tonttivaranto mahdollistaisi tämän nopeuden
ja heppouden muillekin yrittäjille.
Kaupungin tulisikin olla aktiivinen
ja pitkäjänteinen maanhankinnassaan ja omata valmius vastata nopeasti yrittäjien tarpeisiin. Nyt tuntuu olevan, että kaupungin omiin
tarpeisiin kohdistuvat kaavantarkistukset menevät kaiken edelle. Nyt vaan täytyy jatkaa yhdessä työtä paremman tulevaisuuden
eteen. Tähän nousukauteen ei ehditä mukaan, mutta ehkä jo seuraavaan?

Mukavaa alkavaa syksyä ja
tervetuloa Kiiminkipäiville!
Miika Sutinen
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät

Miika Sutinen viime vuoden Kiiminkipäivillä.

Yrittäjät kantavat kokonaisvastuun
Kiiminkipäivien järjestämisessä
Kiiminkiläinen yrittäjä Lauri Mikkonen on nähnyt yrityselämää, ja
siihen liittyviä asioita, monelta eri
vaikuttamisen paikalta. Yrittäjänä
hän on toiminut vuodelta 1977. Oulun Neonin Lauri on myynyt pois,
mutta jatkaa yritystoimintaa Loistavin Oy:n kautta. Yrityksen pääasiallinen toimiala on kiinteistönvuokraustoiminta.
Lauri on toiminut pitkään Kiimingin yrittäjien puheenjohtajana,
tällä hetkellä hän kuuluu yhdistyksen hallitukseen. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana
hän toimi vuodet 2012-2017, kuuluen edelleen hallitukseen.
Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen ja sen työvaliokunnan jäsen Lauri on myös. Lisäksi Mikkonen on kuulunut 2000-luvun alussa
Kiimingin kunnanvaltuustoon kolme kautta ja istunut kymmenkunta
vuotta Kiimingin kunnanhallituksessa. Kiimingin Kehitys liikelaitoksen johtokunta ehti tulla Laurille tutuksi puheenjohtajan roolissa.
Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajana Lauri Mikkonen kantoi useiden vuosien ajan päävastuun Kii-

minkipäivien järjestämisestä.
Kuinka hän tänään näkee yrittäjyyden kehittyneen ja vieläkö Kiiminkipäiville on tilausta?
-Kiimingin liityttyä Ouluun, on
Kiimingin Yrittäjien vastuu Kiiminkipäivien järjestämisestä kasvanut
ja Yrittäjät kantavat kokonaisvastuun myös taloudellisesti, Lauri toteaa.
Mikkonen näkee kuntien ja Yrittäjien yhteistyön vuosien varrella tiivistyneen ja kehittyneen positiiviseen suuntaan. Pk-yritykset
huomioidaan hänen mielestään,
etenkin pienissä kunnissa hyvin,
samoin Yrittäjäyhdistykset. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee Iin,
jossa on yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja kaksi aktiivista Yrittäjäyhdistystä, Iin Yrittäjät ja Kuivaniemen Yrittäjät.
Aktiivisen yrittämisen vähennyttyä, on Lauri Mikkonen saanut
enemmän aikaa kotitilansa hoitoon
Kiimingin Alakylässä.
-Siellä metsätöiden parissa tulee
kuntoiltuakin ihan huomaamatta,
Lauri naurahtaa. MTR
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Sirukan toiminta laajenee
Sirpa ja Kari Runtin yritys, Siruka Eräpalvelut, on
jo kahdeksan vuotta tarjonnut perinteikkäitä elämyksiä arjen keskelle. Yrityksen
toimialaan kuuluvat perinteinen pitopalvelu erilaisiin
juhliin ja tilaisuuksiin, sekä

soppatykki ja ulkoilmaruokailut.
-Pitopalvelua tarjoamme joko asiakkaan omiin tiloihin, tai vuokratiloihin.
Monipuolinen kalustomme
mahdollistaa ruuan valmistamisen myös paikan pääl-

lä, Sirpa Runtti kertoo.
Ruokatarjoilun lisäksi Siruka tarjoaa tarvittaessa teltan ja pöydät, sekä penkit,
vaikkapa erilaisiin pihajuhliin. Myös astiat ja liinat
on asiakkaan mahdollista
vuokrata täydenpalvelun

Siruka loihtii juhliesi herkkupöytään, vaikka muurinpohjalättyjä.

pitopalvelu Sirukalta.
-Syyskuun kolmas päivä
avaamme lounasravintola
Sirukan Taka-Löytyssä, Sirpa kertoo yrityksen uusista
tuulista. Lounasravintolan
avaamisen jälkeenkin yritys
säilyy kiiminkiläisenä pito-

palveluna, tarjoten kiiminkiläistä pitopalvelua koko
Oulun alueella.
Tällä hetkellä ravintolatiloissa viimeistellään remonttia, joka pitää yrittäjäpariskunnan kiireisenä.
Työn tulokset ovat kaikki-

Ruokatarjoilun lisäksi Sirukalta löytyvät niin teltta kuin penkit ja pöydät juhliinne.

TARJOUKSET VOIMASSA
TO-LA 2.-4.8.

Palvelevasta
ATERIASTA!
Herkkutorilta:

Grillistä

aterian

aterian

isot porsaan kassler pihvit
n. 250 g

1

en koettavissa syyskuun ensimmäisestä täydestä viikosta alkaen, jolloin uusi
lounasravintola
Siruka
avautuu. MTR

lihamureke

12

90

kpl
(7,60 kg)
Tuoreena ja grillimarinoituna

80

kg
Saatavana myös kylmänä

Tavallista parempi ruokakauppa
Terveystie 6 Kiiminki, Old Town.

ATERIA

Myymälän aukioloajat:
ma-la 8 - 21
su
9 - 20
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Tervetuloa 44.
Kiiminkipäiville!
Yrittäjien kylpytynnyrin arpajaiset ovat muodostuneet jo perinteeksi.

Kiimingin Vuoden yrittäjän palkitseminen on lauantaina iltapäivällä. Viime vuona tittelin sai Kauppias Petri Kumpulainen. Perusteluissa mainittiin muun muassa: Kumpulainen on ollut mukana pitkään tukemassa paikallisien yhdistyksien toimintaa
erilaisten yhteistyökuvioiden avulla ja siten tukenut myös kiiminkiläistä yhteishenkeä.

Kiimingin Yrittäjien kesän huipennus eli Kiiminkipäivät
järjestetään tänä vuonna viime vuoden tapaan 3.-5. elokuuta 2018. Yrittäjäyhdistyksen vuotuinen voimanponnistus järjestetään jo 44. kertaa!
Useat paikalliset toimijat saapuvat viettämään kesäkauden huipennusta monipuolisen ohjelman siivittämänä. Tule
aistimaan perinteistä markkinameininkiä, kun torimyyjät läheltä ja kaukaa saapuvat tarjoamaan tuotteitaan!
Alueella on markkinamyyjiä ja monipuolisesti ohjelmaa
perjantai-iltapäivästä lauantai-iltaan saakka. Lisäksi sunnuntaina Kiiminkipäivien ohjelmaan kuuluu messu Kiimingin
kirkossa, Kiiminki-Seuran järjestämä bussiretki ”Jokivarren
elämää ja ihmisiä” ja illalla yhteislaulutilaisuus Koitelin Sahasaaressa, laulattamassa Lauri Tuohimaa.
Kiiminkipäivien markkina-alue on rauhoitettu autoliikenteeltä ja autot sekä polkupyörät pyydetään jättämään lähistöltä löytyville pysäköintialueille. Kiimingissä pysäköinti on
ilmaista pysäköintiin tarkoitetuilla alueilla. Kiiminkipäiville
on helppo tulla myös bussilla esimerkiksi Oulun suunnalta.
Bussi 35K Oulusta/Ouluun pysäkit sijaitsevat markkina-alueen vieressä.
Kiiminkipäivien juontajana on viime vuoden tapaan Kiimingin Yrittäjien hallituksen jäsen Paula Paroll. Hän vetää
karaoken molempina markkinapäivinä ja lauantaina on kello
21 karaokemestaruuskisan finaali.

Perjantain ohjelma
Perjantain ohjelmatarjonta alkaa viime vuoden tapaan jo kello 14 ja luvassa on paikallisista aineksista koottua ohjelmaa.

Yhdistykset ovat järjestäneet hauskoja esityksiä, runoja, lauluja, sketsejä, lasten ohjelmaa sekä seurakunta järjestää yhteislaulutilaisuuden.
Kiiminkipäivillä aiemminkin nähty Kiimingin Harmonikat esittää perinteistä haitarimusiikkia, jonka tahtiin sopii
notkeimpien myös tanssahdella. Illalla luvassa myös karaokea. Markkinaravintola on avoinna koko illan. Markkinaravintolaan on panostettu viihtyvyyteen ja tunnelmaan uudenlaisella somistuksella.

Hannuksen Kyläyhteisö on jo tunnettu bingostaan, joka jo kolmatta kertaa jalkautetaan Kiiminkipäiville.

Lauri Tuohimaa
Kello 23 musiikkia kuullaan Lauri Tuohimaalta. Kiimingissä lapsuutensa viettänyt Tuohimaa tunnetaan menneiltä vuosilta monien eri metallibändien kitaristina ja laulajana. Hän
esittää kitaroineen Suomicockia, jossa mukana on vaikutteita
metallitaustastakin. Lauri laulattaa myös yhteislaulutilaisuudessa sunnuntaina 5.8. Koitelin Sahasaaressa.

Lauantain ohjelma
Lauantai päivä ohjelma-alueella alkaa kello 10 seurakunnan
tervehdyksellä, jonka esittää kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Risto Ainali. Oulun kaupungin tervehdyksen esittää
kulttuurijohtaja Samu Forsblom. Musiikkiohjelmaa on kello
11 Kiimingin harmonikkojen esittämänä ja puolen päivän jälkeen on lasten musiikkiohjelmaa Törkypeikon esittämänä.
Iltapäivällä Kiimingin Urheilijoilta Rautaa ja voimaa voimannostonäytös, ´jossa voimanostaja Jani-Pekka Eirala esiintyy. Fitness ja elinvoimainen elämä -teeman alla esiintyy alan
ammattilainen ja valmentaja Tii Alasimi.
Hannuksen kyläyhteisö järjestää jälleen tuttua markkinabingoa, jota varten voittoisat lomakkeet kannattaa lunastaa
hyvissä ajoin ennen bingon käynnistymistä Hannuksen kyläyhteisön pisteeltä.
Kiimingin Vuoden yrittäjän palkitseminen on iltapäivällä.
Viime vuonna tittelin sai K-supermarket yrittäjä Petri Kumpulainen. Toripäivän ohjelmassa on myös hevosenkengitysnäytös ja Kiimingin Urheilijoiden naulan lyöntikisa.

Mielenkiintoinen ja monipuolinen viime vuoden ohjelma esiintymislavalla kiinnosti runsasta yleisöä.

Kiiminkipäivät juonsi viime vuona uusi kasvo, hallituksen jäsen
Paula Paroll, joka haastattelemassa aikaisempaa päivien juontajaa Heikki Saarelaa, joka myös esiintyi viime vuona laulusolistina perjantaina iltapäivällä.

Kirjasto on avoinna perjantaina kello 19 saakka ja lauantaina kello 15 saakka. Siellä on mm. myynnissä poistettua aineistoa.
Galleria Oskari Jauhiaisella on Helena Helistenin Kesällä kerran -näyttely, jonka teokset sisältävät sekä muistikuvia
että kuviteltuja muistoja ja tuovat häivähdyksen menneistä
kesäisistä hetkistä.
Illalla on Karaokefinaali torialueella ja Kiiminkipäivätanssit Huttukylän Nuorisoseuralla, esiintyjinä Tanssiorkesteri
Napakymppi.

Duo Andy ja Juppe
Kello 23 kuullaan Duo Andy ja Juppen esittämänä suomirokin ja -popin hittejä ja helmiä kahdelle akustiselle kitaralle sovitettuina versioina. Setistä löytyykin biisejä mm. Pelle Miljoonalta, Stigiltä, Aikakoneelta ja jopa Nylon Beatilta.
Unohtamatta tietenkään manserokin ikonia, Popedaa!
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Kiiiminkipäivillä on monenlaista esittelytoimintaa ja markkinamyyntiä. Sekä paikkakunnalta että eri
puolilta Suomea saapuu markkinamyyjiä Kiiminkipäiville.

Voimanostoesitys Kiiminkipäivillä
Voimanostaja
Jani-Pekka
Eirala esiintyy tulevana lauantaina
Kiiminkipäivillä.
Tarkoitus hänellä on näytösluontoisesti nostaa noin
300 kiloa maastavetona. Eirala kertoi selän kanssa olevan hieman ongelmia, joten
vielä on hänellekin mysteeri, paljonko maasta loppujen lopuksi nousee viikonloppuna. Varmuudella hän
kuitenkin voi luvata, että
tulee kertomaan yleisölle lajista ja vastailee kysymyksiin. Pari vuotta sitten
Eirala oli myös Kiiminkipäivillä esiintymässä, silloin hän veti maasta 350 kg.
Tuolloin mukana oli myös
muita penkkipunnertajia ja
voimailijoita. Eirala kertoi
käyvänsä mielellään esiintymässä Kiiminkipäivillä.
Tapahtuma on hänen mukaansa mukava ja ihmisten
kanssa on mukava jutustella. Kiiminki on Eiralalle tuttu paikka hänen vaimonsa

Voimanostaja Jani-Pekka Eirala esiintyy tulevana lauantaina Kiiminkipäivillä.

kautta; hänellä on Yli-Kiimingissä kesämökki.
Kuutisen viikon päästä Eiralalla pitäisi selän olla
kunnossa, sillä hän on osal-

listumassa maastavedon ja
penkkipunnerruksen SMkisoihin alle 110 -kiloisten
sarjassa. Aiempina vuosina on menestystä tullut, sil-

lä Eirala on voittanut maastavedon SM-kisat vuosina
2011-2015, sekä tuli kolmanneksi vuonna 2010, jolloin
hän osallistui ensimmäis-

tä kertaa kisoihin. Vuonna
2015 hän voitti EM-kultaa
ja 2013 MM-kultaa. Eiralan
henkilökohtainen maastavetoennätys on kilpailuissa

nostettu 365 kg, joka on samalla kaikkien aikojen kovin raakaveto Suomessa. RT

Kiimingin Yrittäjät ry:n
hallitus 2018
Miika Sutinen
puheenjohtaja
Puh. 0400 762 468
miika.sutinen@pp.inet.fi
Minna Huru
varapuheenjohtaja
Puh. 045 670 5931
minna.huru@pp.inet.fi
Vesa Ojala
sihteeri
Puh. 050 374 6956
vesa.i.ojala@gmail.com
Sirpa Runtti
rahastonhoitaja
puh. 0400 776 560
sirpa.runtti@siruka.fi
Teuvo Järvenpää
Puh. 0400 580 172
teuvo.jarvenpaa@luukku.com

Riina Järvinen
Puh. 044 235 0339
riina@kotiserafiina.fi
Jouni Nissi
Puh. 040 355 6449
jouni.nissi@jnelectric.fi
Paula Paroll
Puh. 040 511 6055
paula@parolla.fi
Rauno Salmela
Puh 044 216 1900
rauno.salmela@bioklapi.fi
Nina Valkola
Puh. 050 411 2125
nina.valkola@k-supermarket.fi
Auli Ylipahkala
Puh. 0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi
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p. 040 561 7399
sulkemisen
jälkeen
0400 387 047

Muista myös verkkokauppa!

www.kiiminginkukka.fi

0400 583 960
auli.ylipahkala@netti.fi • www.maustekaari.fi
Olli Kuivamäki ja Pasi Rytkönen piipahtivat hellepäivänä banaanipuun varjossa Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa.

KIITOS KAIKILLE
KIIMINGIN URHEILIJAT
80 vuotta
www.kiimu.fi
HANNUKSESSA TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

PARITTOMAN
Bingo joka
VIIKON KESKIVIIKKONA
alkaen klo 17.45 odottelubingolla.

PÄÄVOITTO VÄH. 100€:N OSTOKORTTI.
Mitä enemmän pelaajia sitä suuremmat voitot.
Seuraava bingo keskiviikkona 15.8.

HANNUKSEN KYLÄYHTEISÖN

oa!
l
u
t
e
v
r
e
T

bingo myös
Kiiminkipäivillä
la 4.8. klo 16
esiintymislavalla.

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

Nuorisoseuran lohikeiton
myynti Kiiminkipäivien
toritapahtumassa lauantaina

KTC Group Oy vahvistaa
johtoaan tulevaan kasvuun!
Oululainen rakennusalan yritys, KTC
Group Oy on kasvanut viime vuosina vahvasti, vakiinnuttaen noin 9 miljoonan euron liikevaihdon tason. Yrityksellä on
vakaa tilauskanta pitkälle eteenpäin. Tavoitteena on kasvaa vahvasti myös jatkossa. Kasvutavoitteen vuoksi yrityksen
johtoon rekrytoidaan uutta henkilöstöresurssia ja osaamista. Samalla toimiva
johto tulee yrityksen osakkaaksi.
-Onhan tätä jo tahkottu. Yritys tarvitsee uutta verta ja
näkemystä, jotta se kehittyy, sanoo yrityksen perustaja ja omistaja Olli Kuivamäki.
Uudeksi toimitusjohtajaksi
on nimitetty Pasi Rytkönen
13.8.2018 alkaen. Hän siirtyy
tehtäväänsä Kesko Oyj:n rakennuttamispäällikön paikalta. Pasi Rytkönen tulee
osaltaan luomaan ja toteuttamaan uutta kasvustrategiaa yrityksessä. Kokemuksensa kautta hän tuo vankkaa

kokemusta kauppapaikkarakentamisesta. Samalla hän
tulee yhtiön osakkaaksi.
Yrityksen perustamisesta alkaen avainhenkilönä
toiminut Ari Tihinen jatkaa
työpäällikkönä. Arin erityisosaamisalue ja vahva kokemus on toimitilarakentamisessa. Hänestä tulee samalla
yhtiön osakas. Työpäälliköksi palkataan Sami Hyvärinen, joka aiemmin on toiminut LTM Rakennus Oy:n
työpäällikkönä. Sami aloittaa

tehtävässään 1.8.2018. Vastuualueena Samilla on vaativa saneeraus- ja korjausrakentaminen. Myös Samista
tulee samalla yhtiön osakas.
Nykyinen toimisjohtaja Olli
Kuivamäki jatkaa yrityksessä hallituksen puheenjohtajana ja operatiivisessa toiminnassa
liiketoiminnan
kehittämispäällikkönä.
Yrityksen johdon ja omistuksen järjestelyt liittyvät
KTC Group Oy:n kasvustrategian luomiseen ja toteutukseen lähivuosina. Yritys
on kasvanut vahvojen, pitkäaikaisten
asiakassuhteiden kautta. Tavoitteena on
edelleen parantaa ennustettavuutta ja pitkäjännitteisyyttä liiketoiminnassa. Tänä
päivänä yritys työllistää n. 40
henkilöä pääasiassa Oulun
talousalueella.
-Meillä on hyvä ja osaava
henkilökunta, jossa eri ikäiset työntekijät täydentävät
sopivasti toisiaan, Olli Kuivamäki toteaa Oulun yliopis-

ton Visitor Center työmaalla.
KTC Group on kohteen pääurakoitsija.
Tuleva
toimitusjohtaja
Pasi Rytkönen on tehnyt pitkään yhteistyötä KTC Groupin kanssa tilaajan roolissa.
-Vuosien varrella Olli on
muutaman kerran kysynyt,
josko minulla olisi kiinnostusta siirtyä uusiin tehtäviin.
Nyt aika oli oikea ja on mukava päästä tekemään töitä
itselleen, Pasi toteaa.
Olli Kuivamäki kertoo
yrityksen saavan Pasin myötä vankkaa dokumentoinnin
ja kauppa-alan tuntemusta tukemaan yrityksen kovia
kasvutavoitteita.
-Yrityksen
tavoitteena
on kova kasvu ja pidämme
edelleen kiinni toimintaperiaatteestamme ”joka tahtoo,
keksii keinot – joka ei tahdo,
keksii selityksiä”. Me emme
selittele, vaan hoidamme sovitusti kaikki saamamme
urakat, Olli ja Pasi toteavat.
MTR

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki

Kiiminkipäivien perinteiset tanssit
Huttukylän Nuorisoseuralla la 4.8. klo 20:30 – 01

SING MUSIC
KARAOKE
KAHVIOSSA

Tanssiorkesteri

Napakymppi

Liput 12 €
käteinen
Sekahaku
Naistenhaku

Tervetuloa!

Syyskauden avajaistanssit 15.9. Sari Koivikko&Kuunhopea

15.9. alkaen tanssit jatkuu joka toinen lauantai
Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!

www.huttukylanns.net

KTC-Group on Oulun yliopiston Visitor Centerin pääurakoitsija.

Pasi Rytkönen aloittaa KTC
Groupin
toimitusjohtajana
13.8.2018
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Myymme Kiiminkipäivillä lauantaina lohikeittoa ja rössypottuja. Myös mukaan!

Tuohimaa -yhtyeessä soittavat Lauri Tuohimaa, Antti Liimatainen ja Olli-Pekka Karvonen.

Metallin Suomirockiin vaihtanut
Lauri Tuohimaa Kiiminkipäivillä
Kiimingissä
lapsuutensa
viettänyt, Tuohimaa -yhtyeen nokkamies, Lauri Tuohimaa esiintyy Kiiminkipäivillä perjantaina 3.8.
Lisäksi Lauri laulattaa Kiiminki-seuran yhteislaulutilaisuudessa Koitelin Sahasaaressa sunnuntaina 5.8.
Lauri Tuohimaa tunnetaan menneiltä vuosilta monien eri metallibändien kitaristina ja laulajana. Vuonna
2014 syntyi Tuohimaa -nimeä kantava trio, johon
Laurin lisäksi kuuluvat basisti Olli-Pekka Karjalainen
Jäälistä, sekä rumpali Antti
Liimatainen Haukiputaalta.
-Suomirockia soitamme
ja suomenkielellä, vaikka
metallitaustamme edelleen
tuo vaikutteita musiikkiimme, Lauri kertoo.
Tuohimaan ensimmäinen levy ”Lähellä totuutta”
julkaistiin vuonna 2015. Uusimman levynsä yhtye julkaisi helmikuussa 2018. Se
kantaa nimeä ”Uuden ajan
alussa”
-Vuosi 2018 painetaan
keikkaa täysillä Inarista Helsinkiin ja Tallinnan
laivalta Lapin tuntureille.
Syyskuu on rauhoitettu biisien teolle ja uuden pitkäsoiton aika on vuonna 2019,
kertoo Lauri.
Qstockin olkkarissa Tuohimaa esitteli viikonlopulla
aivan uudenlaisen keikkakonseptin. Olohuonemaisessa tilassa tapahtuvilla
keikoilla lähtökohtana on

Lauri Tuohimaa kitaroineen esiintyy Kiiminkipäivillä 3.8.

poikkeuksellisen rento ja tiivis tunnelma artistin ja yleisön välillä, mutta myös yllätyksellisyys.
-Oli hienoa päästä esiintymään kotikaupungin festareille, ihan uudenlaiselle
keikalle, Lauri iloitsee.
Nimeään kantavan yhtyeen lisäksi, Lauri Tuohimaa
esiintyy myös sooloartistina. Hänet voi kitaroineen

nähdä ja kuulla hääjuhlissa,
syntymäpäivillä ja monissa
muissa yhteyksissä. Myös
Kiimingissä Lauri esiintyy
ilman yhtyettään.
-Mies ja kitara vetoaa
useisiin suomalaisiin. Itsekin huomaan oman musiikin kuulostavan ihan erilaiselta soolokeikalla, kuin
yhtyeen kera, Lauri toteaa.
MTR

Laivakankaantie 1Jääli | 08 8166390 | auki ma-pe 10-22, la-su 11-22
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Terveystie 9, Kiiminki

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia
Myös
Vauvahieronta
lahjaHemmotteluhoidot
kortit
Suolahuone palvelut

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Koko perheen hiushoitola

Parturi-Kampaamo
Hiushoitola

Tukka-Aitta
Jäkäläpolku 29 Alakylä
Puh. 040 828 3778

Myynnissä myös
käsin huovutettuja
koruja ja huiveja!

Avoinna sopimuksen mukaan.

Tavallista parempi ruokakauppa

Ritaharju
ATERIA
Rita-aukiontie 2, 90540 OULU

ARR-Systems valmistaa erilaisia johtimia ja kaapeleita asiakkaidensa tarpeisiin.

ARR-Systems Oy
vahvassa kasvussa
Oulussa sijaitseva johto- ja
kaapelivalmistaja Arr-Systems Oy on osatanut samoin
Oulussa toimivan Eleplus
Oy:n osakekannan. Eleplus
Oy on keskittynyt sähkö- ja
automaatiokeskusten valmistukseen.
Arr-Systems Oy on perustettu vuonna 2008 ja sen
tehdastoimitilat sijaitsevat
Oulun Kiimingissä. Yhtiön
liikevaihto 30.6.2017 päättyneellä tilikaudella oli noin
3,5 miljoonaa euroa.
Eleplus Oy on perustettu
vuonna 1994 ja yhtiön nimi
oli pitkään Oulun Kojeistotarvike Oy. Yhtiön toimitilat sijaitsevat Oulun Maik-

kulassa. Yhtiön liikevaihto
31.12.2017 päättyneellä tilikaudella oli 2,6 miljoonaa
euroa.
-Eleplus Oy:n osto mahdollistaa meille siirtymisen
aivan uuteen liiketoimintaan, joka on luontevasti
kytköksissä nykyiseen asiakas- ja tuoteportfolioon.
Kaupan myötä pääsemme
yhdessä leveämmillä hartioilla hakemaan nopeasti
kasvua uusista asiakkuuksista ja isommista toimituskokonaisuuksista,
toteaa
Arr-Systems Oy:n omistaja
ja toimitusjohtaja Reijo Mertala.
-Arr-Systems Oy antaa

meille Eleplus Oy:lle isomman selkänojan neuvotella uusista asiakkuuksista ja toimituksista. Saamme
myös merkittävää lisähyötyä integroitumalla Arr-Systems Oy:n prosesseihin ja
järjestelmiin, sanoo Eleplus
Oy:n pääomistaja ja toimitusjohtaja Ismo Tenhunen.
Osakekaupan
myötä
Eleplus Oy:n osakkeet ja siten liiketoiminta sekä mm.
kaikki asiakkuudet, sopimukset ja työntekijät siirtyvät uudelle omistajalle.
Kaikki työntekijät siirtyvät
vanhoina työntekijöinä. Yrityskaupalla ei ole siten oikeudellisia tai taloudellisia

vaikutuksia työntekijöiden
asemaan.
Yrityksen tavoitteena on,
että nykyistä liikevaihtoa,
6,5 miljoonaa euroa, saadaan merkittävästi kasvatettua jo kuluvan vuoden
aikana. ARR-Systems työllistää yrityskaupan ja uusien rekrytointien jälkeen 48
työntekijää.
-Asiakkaamme on Suomesta, mutta heidän kauttaan 60-70% tuotteistamme
menee vientiin, Reijo Mertala kertoo. Samalla hän toteaa siirtyneensä Kainuun
Yrittäjistä Kiimingin Yrittäjien jäseneksi. MTR

Palvelemme: MA-PE 7-21, LA 8-21, SU 11-21
Reilut valikoimat, pitkä aukiolo, paistopiste,
veikkauspalvelut, erinomaiset parkkipaikat, kierrätyspiste,
postin kirjelaatikko, postin pakettiautomaatti smart post,
nestekaasun myynti, ym.

ARR-Systems Oy:n tuotantotilat sijaitsevat Jäälin Yrityspuistossa.

Eleplus Oy on keskittynyt sähkö- ja automaatiokeskusten valmistukseen.

Kankaita ja ILOisia
ompeluksia
aikuisille ja lapsille

Ravintola Bumerangi
Keskuspisto
90940 Jääli

Ma-To 16 - 24
Pe
15 - 03
La
12 - 03
Su
12 - 24

Hurushop
Alakylässä
auki joka
ke 12-18.

ILOinen KettuLiini
Huruntie 2, Alakylä
Puh. 044 536 6747

www.iloinenkettuliini.fi
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Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja
Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh. 040 586 0076

mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt.

•
•
Vuodenvaihteessa 2018 Jukka-Pekka Pihlaja siirtyi ovelta tiskin taakse.

Perinteikäs ravintola-pub
Bumerangi uudella yrittäjällä
Ravintola-pub Bumerangi on
toiminut Jäälin ostoskeskuksessa vuodesta 1991 alkaen.
Vuoden 2018 alusta toimintaa on pyörittänyt JukkaPekka Pihlaja, asiakkaille tuttu mies Bumerangin ovella jo
kahdeksan vuoden ajalta.
-Oli helppo aloittaa paikan vetäjänä, kun tunsi paikan ja asiakkaat, kertoo Bu-

merangin
liiketoiminnot
kahden vuoden sopimuksella vuokrannut Jukka-Pekka.
Hänellä on optio paikan
liiketoimintojen ostamisesta,
mutta kiinteistön purku-uhka hillitsee ostoaikeita toistaiseksi.
Bumerangi on viihtyisä ruokapaikka, joka iltaisin
muuntuu karaoke- ja seurus-

telupaikaksi.
-Henkilökuntaa
meillä
on neljä vakinaista ja saman
verran keikkalaisia. Etenkin
kesäajat ovat vilkkaita joka
päivä. Karaokea meillä on
perjantaisin ja lauantaisin,
sekä kerran kuussa elävää
musiikkia, Jukka-Pekka Pihlaja kertoo Bumerangin toiminnasta.

Ruokalistalta löytyy herkullisia pizzoja ja kebabannoksia, sekä wingsejä. Myös
hampurilaisia ja vaikkapa
lehtipihviä löytyy.
Kiiminkipäivien karaokekilpailun esikarsinta järjestettiin Bumerangissa lauantaina 28.7. Karsinnan kaksi
parasta esiintyvät finaalissa
4.8. MTR

Parasta yrittäjälle
tilitoimistopalvelut
taloushallintopalvelut

Oulun Seudun Tilineuvonta Oy
Voimatie 1, 90620 Oulu
puh. 040 585 2882 | www.tilineuvonta.fi

Jäälin Pikahuolto

Huollot/korjaukset kaikki merkit
Olemme avoinna
ma-pe 8.00-17.00
Rakentajantie 4
90940 Jääli

Ajanvaraus
0400 300 092

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

Kysy elokuussa vapautuvista hoitopaikoista!
Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212
sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi

www.mansikkatarhat.fi

Ravintola-Pub Bumerangi palvelee Jäälin ostoskeskuksessa.

www.yrittajat.fi/liity
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Rengasreitti on saanut maastopyöräilijät liikkeelle ja antamaan reitille kiitosta.

Koiteli – reitin rakentaminen etenee

044 200 8941

Honkipolku 6, 90 900 Kiiminki
kiiminginautofiksaamo@gmail.com

www.kiiminginautofiksaamo.fi

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

KESÄALnEyt!!!

Monivuotiset kukat

-50 %

.
EsimPioni 5 € Kuunliljat 3 € Syysleimut 2 €
Kesäkukat -50 %,
paitsi jättiamppelit 20 €/kpl
Asterit 2,50 €/kpl ,10 kpl 20 €
Pensaat -30 %
Kestävät kotimaiset
omenapuut 21 €/kpl

esim. aroniat, isotuomipihlaja ja angervot

nyt 5,90 €/kpl

peräkärryyn multaa ja kuorikett
Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-17
Puh. 0400 385 926

Vuosia vireillä ollut hanke
vaellus- ja hiihtoreitin rakentamiseksi Jäälistä Koiteliin
etenee vauhdilla. Kiimingin kunnan aloitteesta Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys kantoi hankkeesta
suunnitteluvastuun ja suunnitelmat reitistä valmistuivat
vuonna 2013. Vuonna 2016
päävastuu reitin toteuttamisesta siirtyi Jäälin asukasyhdistykselle, joka yhdessä
Kiimingin-Jäälin vesiensuojeluyhdistyksen ja Jäälin Leijonien kanssa vastaa reitin toteuttamisesta.
Hanke jakautuu kahteen
vaiheeseen, kokonaiskustannusten ollessa 70.000 euroa.
Hankkeen rahoituksesta puolet tulee Leader-rahoituksena. Yhdistysten omarahoitusosuus on viisi prosenttia ja
loput katetaan talkootyönä.
Talkootöitä hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan kolmetuhatta tuntia.
-Vuonna 2017 toteutimme
reitin alkuosan Kalamäestä
Kokkokankaalle. Pitkospuita on rakennettu 500 metriä,
sekä viisi siltaa yli metsäojien. Reitin kokonaispituus on
7 kilometriä, josta 4 kilometriä saatiin ensimmäisessä vaiheessa kuljettavaan kuntoon,
kertoo hankkeen puuhamiehiin kuuluva Birger Ylisaukko-oja. Reitille sijoitetaan
noin neljäkymmentä taulua, kertomaan muun muassa luonnosta, maankäytöstä,
historiasta, metsätaloudesta
ja vesienhoidosta.
Toisessa vaiheessa rakennetaan pitkoksia Kokkojärvenniitylle. Tämä toteutetaan
osin kelluvina, alueen suuresta kosteudesta johtuen.
Lähtöpaikalle
Kalamäkeen rakennetaan laavu, lintutorni ja näköalatasanne. Lisäksi rakennetaan 300 metriä
kivituhkapinnoitteista reittiä mahdollistamaan esteetön
kulku Kalamäkeen. Nämä
valmistuvat vuoteen 2020

mennessä.
Kokkokankaaseen,
reitin puoliväliin, on rakenteilla
laavua. Laavu on yksilöllisesti suunniteltu ja se poikkeaa
tavanomaisesta hirsilaavusta,
sekä rakenteiltaan, että käyttöominaisuuksiltaan. Laavun
lisäksi alueelle tulee puukatos ja kuivakäymälä.
Koiteli-reitti on linjattu
Jäälinjärven valuma-alueelle rakennettujen kosteikoiden
kautta. Reitti oli viime talvena ensimmäisen kerran koko
mitaltaan
hiihdettävissä.
Kokkojärvenniityn kohdalta puuttuu vielä pitkoksia, joten kesäreitti ei vielä ole koko
matkaltaan kulkukelpoinen.
Käytössä olevalta reitiltä on
yhteys Laivakankaan kulkuurille. Tämä kahdeksan kilometrin mittainen rengasreitti
onkin erityisesti maastopyö-

Kokkokankaan laavu valmistuu kesän aikana.

räilijöiden suosiossa.
-Hiihtäjiä reitti keräsi runsaasti, arviomme mukaan reilut tuhat. Maastopyöräilijöitä
ajatellen pitkokset on toteutettu jatkuvina, niveltäen ne
toisiinsa. Reitti onkin saanut
suuren suosion, Birger Yli-

saukko-oja kertoo.
Reitin rakentaminen ei olisi mahdollista ilman maanomistajien myönteistä suhtautumista. Birger osoittaakin
maanomistajille suuret kiitokset myötämielisyydestä
Koiteli-reittiä kohtaan MTR

Birger Ylisaukko-oja Koiteli-reitin pitkospuuosuudella. Pitkokset toteutetaan jatkuvina mahdollistamaan sujuva ajo maastopyörillä.
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Metsonkaari 12
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

LVI-palvelua takuutyönä!
LVI-työt Oulun alueella ja lähikunnissa
• Kaukolämpösiirtimien ja sähkökattiloiden asennukset.
• Vesikalusteiden huollot ja asennukset.
• Kylpyhuone- ja keittiöremonttien lvi-työt
• Uudiskohteiden lvi-työt ja kvv-valvonta yms.

Puh. 040 724 5686

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset
Puh. 040-127 2883
www.ht-maalaus.fi • htmaalaus@gmail.com

Birger Ylisaukko-oja esittelee Kalamäen kosteikon toimintaperiaatetta.

Jäälin vedet
kuntoon omatoimisesti
Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys on perustettu
vuonna 2011, parantamaan
Jäälin vesien tilaa. Yhdistys
on muun muassa toteuttanut
kosteikoita ja pintavalutusalueita, harjoittanut hoitokalastusta, edistänyt asutuksen
kuormituksen vähentämistä
ja tehnyt tutkimuksia.
Jäälinjärven valuma-alueen
kunnostussuunnitelma hankittiin vuonna 2012.
Suunnitelman pohjalta toteutettiin Saarisenojanniityn
ja Kokko-ojan haaran pintavalutusjärjestelyt, sekä kaksi putkipatoa syksyllä 2012.
Korteojan ja Kokojärvenniityn kosteikot toteutettiin

EAKR-rahoitteisen vesienhoidon käsikirjan testihankkeina talvella 2014. Kalamäen kosteikko rakennettiin
vuonna 2015. Asukkaiden
suhtautumista
vesienhoitoon yhdistys on tutkinut kyselytutkimuksilla.
-Yhdistyksen aktiivit ovat
tehneet seitsemän vuoden aikana yli 10.000talkootuntia.
Ilman tätä valtavaa työmäärää ja laajaa rahoituspohjaa,
Jäälinjärven tila ei olisi kohentunut, toteaa Birger Ylisaukko-oja Kiimingin-Jäälin
vesienhoitoyhdistyksestä.
Yhdistys
on
saanut
hankkeisiin rahoitusta Ely
- keskukselta, Euroopan

aluekehitysrahastosta, Metsäkeskukselta,
Kiimingin
kunnalta, sekä K-Supermarket Jääliltä.
-Tehtyjen
toimenpiteiden myönteiset vaikutukset
näkyvät. Jäälinjärvellä on jo
kolmas kesä ilman sinilevähaittoja, Birger iloitsee.
Tällä hetkellä Kalamäen
kosteikolla on menossa kokeilu ”bioremediaatio kelluvalla lautalla”. Kokeilussa
tutkitaan suovehkan ja osmankäämän menestymistä
ilman maayhteyttä, juurien
ollessa vedessä. Alun perin
kokeilussa oli mukana muitakin kasveja, mutta ne eivät
menestyneet. Tutkimukses-

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi
sa selvitetään, paljonko kasvit voivat vähentää ravinteita vedestä.
Tavoitteena on erottaa
Jäälinjärven perukasta kolmen hehtaarin saostusallas
täyteen suovehkaa. Osa kasveista poistetaan vuosittain,
jolloin niihin varastoituneet
ravinteet saadaan pois kuormittamasta Jäälinjärveä.
Kalamäen kosteikolla meneillään oleva tutkimus ja
kasvatuskoe on ensimmäinen Suomen olosuhteissa.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen tekemä työ
onkin saanut valtakunnallista tunnustusta. MTR

KIIMINGIN
ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936
AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖ- JA VALAISTUSSUUNNITTELUA
• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Varmennus- ja määräaikaistarkastukset
JN Electric Oy
Ruunakankaantie 10, 90900 Kiiminki
jouni.nissi@jnelectric.fi
Puh. 040 355 6449

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

Kalamäen kosteikolla suovehka ja osmankäämä kasvavat ilman maayhteyttä.

Autokuja 1 Kiiminki
Puh. 045 149 9184, 0400 012 920
Avoinna: arkisin 7.30-17.00
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Fitness ja
elinvoimainen elämä

Kiimingin Urheilijoiden lasten liikuntakerhoissa liikutaan monipuolisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on luoda elinikäinen kipinä liikuntaan.

Kiimingin Urheilijat
kehittyy Tähtiseurana

Keväällä 2018 Tii saavutti SMhopeaa.

Lauantaina 4.8. Kiiminkipäivillä esiintyy fitnessurheilija ja yrittäjä Tii Alasimi.
Tiin omistama yritys Kuntomo on hyvinvointi- ja liikuntakeskus Zeppeliinissä.
Tii on menestynyt fitnessurheilija, joka on neljän vuoden
tinkimättömällä harjoittelulla noussut Suomen ja Euroopan huipulle, lajinaan bikini
fitness.
Tii sijoittui tänä vuonna
SM-kisoissa hopealle mastersikäsarjassa ja EM-kisoista
tuomisina oli viides sija.
-Bikinifitness on kehonrakennuslaji, jossa lihasmassaa
ei saa olla yhtä paljon kuin
muissa fitness-lajeissa. Arvostelukriteereinä ovat kehon sopusuhtaisuus, esiin-

Tii Alasimi asiakkaan kanssa Kuntomossa.

tyminen ja arvostelussa
huomioidaan myös kasvot
ja hiukset. Yleisvaikutelman
tulee olla sporttinen ja vyötärö kapea, Alasimi kertoo.
Kiiminkipäivillä hän kertoo tiestään fitnessurheilijaksi ja kahden lapsen äidin
noususta lajin huipulle. Samoin kuntosaliharjoittelus-

ta ja ruokavaliosta, on tietoa
Tiin esityksessä.
Lopuksi luvassa on lyhyt bikinifitnessnäytös, jossa
Tii esittelee kilpailutilanteen
käännökset ja koreografian.
Kannattaa siis suunnata lauantaina 4.8. klo 14 alkavaan
näytökseen korvat kuulolla
ja silmät avoinna. MTR

Häät, syntymäpäivät tai muu juhla suunnitteilla?
Etsitkö juhlapaikkaa?
Vuokraamme Kiiminkijoen varrella
sijaitsevaa Toivolaa juhlatilaisuuksiin.
Puh. 045 117 0171
https://nuorisoseuratoivola.com/

Kiimingin
Urheilijoiden
tarjoama
voimistelutoiminta hyväksyttiin toukokuussa mukaan Tähtiseuralaatuohjelmaan. Tähtiseura
on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi
seurojen laatuohjelma, joka
tukee suomalaisen urheilun
keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.
Kiimingin
Urheilijoille
myönnettiin sekä aikuisten
että lapset & nuoret -osa-alueen Tähtimerkki.
Aikuisten
osa-alueen
merkki osoittaa, että seura
kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään
saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden
Tähtiseurojen kanssa.
Lasten ja nuorten osa-alueen merkki puolestaan viestii siitä, että seura luo lapsille
ja nuorille turvallisen, kehit-

tävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla.
Tähtiseurassa jokainen saa
urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!
Kiimingin Urheilijoille itselleen Tähtiseura tunnustus
viestii, että sen toimintaa pidetään laadukkaana ja hyvänä ulkopuolisten silminkin
arvioituna.

Tähtimerkki on
myös lupaus
Seuralle myönnetty Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille
seuran jäsenille sekä heidän
lähipiirilleen ja tukijoilleen.
Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta,
joka sopii kaikille liikkujille
ja urheilijoille. Se vastaa erilaisten yksilöiden tarpeisiin,

mutta myös kehittyy heidän
mukanaan.
– Tunnustus on antanut meille valtavasti intoa.
Voimistelun lisäksi toimintamme tulee kehittymään
entisestään, ja arvioimme
työmme laatua säännöllisesti tästä eteenpäin, kertoo toiminnanjohtaja Päivi Mikkonen innostuneena.
Syyskausi lasten ja aikuisten ohjatussa toiminnassa käynnistyy elo-syyskuun
vaihteessa. Tietoa tulevista liikuntakerhoista ja ryhmäliikuntatunneista löytyy
8.elokuuta alkaen seuran
päätiedotuskanavasta, joka
on KiimU:n nettisivut. Lisäksi seuran KiimU-sanomat -tiedotuslehti ilmestyy
viikolla 33 ja siinä esitellään
myös seuran tulevaa toimintaa.

Löydät meidät myös
Facebookista

ASIAKASLÄHTÖISTÄ SÄHKÖURAKOINTIA OULUN SEUDULLA

DEN
YLI 30 VUO ELLA
KOKEMUKS

RAKENNUSLIIKKEEMME
RAKENNUSLIIKKEEMME
ON AINA AUKI!
ON AINA AUKI!

Sähköurakoinnin lisäksi palveluihimme kuuluu kiinteistöjen kunnossapitoon
liittyvät sähköverkon asennus- ja huoltotyöt sekä tietoverkkojen ja hälytysjärjestelmien asennukset. Meiltä saatte myös sähköalan suunnittelupalvelut.

kaikki!
u
u
it
o
h
ta
t
u
a
k
n
ä
id
e
m ta hoituu kaikki
t
u
a
k
n
meidä
myynti@sahko-artpe.fi • Aki: 0456 314 350 • Heikki: 0400 493 573

a!
Palvelua läh

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

ellä sinua! - Paikkaushoidot
matti.autio@rakennusliike.inet.fi
- Protetiikka
040 507
6690
- Suukirurgia
0400 584
180
- Implantit
- Iensairaudet
yydä- Valkaisuhoidot

P
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180
Pyydä
Tarjous

www.rakennusautio.fi
www.rakennusau
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”Haku Päällä”
Kiimingin Leijonat suunnittelevat jälleen jotain uutta
perinteisten toimintojen lisäksi. Perustamme mm. urheiluvälinepankin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa
liikunnan ilo kaikille lapsille ja nuorille. Nyt tarvitsemme teidän apuanne! Jos sinulta löytyy hyväkuntoisia,
uutta vastaavia käytettyjä urheiluvälineitä, halutessasi voit lahjoittaa ne meille
hyvään tarkoitukseen. Niitä voit tuoda Kiiminkipäiville esittelypisteeseemme tai
ole yhteydessä meihin muuna aikana! Tekemällä yhdessä hyvää, saamme jokaiselle
hyvän mielen.
Muu toimintamme koostuu erilaisista aktiviteeteista, joista näkyvin lienee vuosittainen
Joulupuukeräys.
Viime vuonna keräys tuotti 3500 euroa ja lahjoitimme sen lähes sataan vähävaraiseen talouteen Kiimingin
alueella.
LC Kiiminki on ollut jo
vuosia mukana noutamassa paikallisista kaupoista:
K-Market Ateria, Kiimingin
S-Market ja Halpa-Halli viimeisiä käyttöpäiviä olevia
ruokia ja ruokatarvikkeita. Ne toimitetaan joka maanantai aamuna Kolamäen
kerhohuoneelle, jossa seurakunnan diakoniatoimi val-

mistelee
vapaaehtoisten
avustajien kanssa aamupuuron jopa 30-40 vähävaraiselle. Tulijoille jaetaan kauppojen lahjoituksista myös
ruokakassit mukaan.
Menneenä vuonna lahjoitimme yhteisöllemme hyvään tarkoitukseen reilut 13
000 euroa. Avustuksia saivat niin yksityiset ihmiset
kuin alueella toimivat yhdistykset ja koulut. Avustuksia
saivat Huttukylän NS, Kiimingin VPK:n nuorisotyö,
Huttukylän koulu, Kiimingin Urheilijoiden nuorten
joukkuetoiminta, Jokirannan
koulun tukioppilastoiminta ja Jopo-luokka, Ouluseudun Nuorisoasuntoyhdistys,
KKP:n special hockey-joukkue, nuorisotyö sekä Kiimingin koulujen nuoret stipendien muodossa.
Viime vuonna juhlimme
50-vuotissyntymäpäiviämme kaikille avoimena kyläjuhlana ruokatarjoiluineen.
Tapahtuman tuoton käytämme tulevana syksynä Jaarankartanon virkistyspäivään.
Siivosimme keväällä Kiimingin maastoa yhdessä päiväkotien ja koulujen kanssa.
Tapahtumaan osallistui n.
900 henkilöä.
Vuoden aikana otimme
vastaan myös erilaisia tavaralahjoituksia, joista suurin

Liity
jäseneksi
www.
yrittajat.fi/
kiiminki

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

Klubin toiminnassa on mukana kaiken ikäisiä ja tapahtumissa ollaan mukana koko perheillä. Eija
Tuomaala, Sami Juola, Sonja Pantsar, Martti Heikkilä, Frida Pantsar, Martta Timonen ja Pasi Timonen.

osa myytiin kirpputoripöydällämme kirpputori tukkumyynti.comin tiloissa Kirpputorimyynnistä
saatujen
tulojen avulla olemme mm.
pystyneet antamaan suoria
kohdeavustuksia apua tarvitseville.
Haku päällä -jäsenkampanja on käynnissä. Tule tapaamaan meitä Kiiminkipäivillä, niin kerromme lisää
toiminnastamme ja kerro

sinä oma mielipiteesi meille, niin tehdään
yhdessä hyvää. Kuka
nappaa tänä vuonna
komean lohen pöytäänsä perinteisessä
arvonnassa Kiiminkipäivillä!?

VKK-Media Oy

Martti Heikkilä
presidentti
LC-Kiiminki

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Go Arctic! Events

Olemme oululainen, kahden yrittäjänaisen luotsaama matkailun ja yritystapahtumien monitoimitalo. Sytymme tapahtumien tuottamisesta ja ryhmien matkajärjestelyjen hoitamisesta. Olemme erikoistuneet isojen yritysjuhlien tuottamiseen.
Meidän työtämme ohjaa asiakkaan aito tarve ja meidän halumme täyttää toiveet,
joskus nekin, joita ei ole osattu ääneen sanoa. Panostamme ammattitaitoiseen, rentoon ja lämminhenkiseen palveluun.Yrityksemme historian aikana olemme tuottaneet yritysjuhlia pienistä suuriin, sisätiloissa ja ulkotiloissa, omalla
ohjelmalla ja suomalaisten nimiartistien tähdittämänä. Tyytyväinen asiakas
on meidän tärkein johtotähtemme! Autamme sinua yllättämään!

Koitelin Tunnelmatupa

Oululaista osaamista: ohjelmapalvelut ja tapahtumatuotanto
ammattitaidolla ja asiakasta kuunnellen

Poikkea kesäkahville! Olemme avoinna joka päivä klo 11-20, satoi tai paistoi.
Muista myös Koitelin jäätelökioski ke-su 11.30-19.30.Viimeinen Tunnelmatupa
Live! ohjelmassa 11.8. Kaikki Koitelin kivat kesätapahtumat löydät: koiteli.fi

Ohjelmatoimisto Groove Thing

Meiltä asiakas saa aina laadukasta ja ystävällistä palvelua sekä ammattitaitoiset esiintyjät ja viihdyttävää ohjelmaa ympäri vuoden. Tapahtumien ja
tilaisuuksien järjestäminen ja monipuolisen viihdeohjelman tuottaminen ja
tarjoaminen on meille tärkeä asia. Autamme sinua viihtymään!

Ryhmämatkat ja opastuspalvelut

Opastukset, majoitusvaraukset, kokonaisvaltaiset ohjelmat– avaimet käteen
palveluna. Autamme sinua onnistumaan!

Go Arctic! Asiakaspalvelu
+358 (0)8 415 277 70
info@goarctic.fi
goarctic.fi

Go Arctic! Opastuspalvelut
+358 (0)8 415 277 75
opastukset@goarctic.fi

Ohjelmatoimisto Groove Thing
+358 (0)8 415 277 70
myynti@groovething.fi
groovething.fi
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Terveiset Brysselistä

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

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

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Hikoiluttavien helteiden keskellä sitä on tullut yhä varmemmaksi siitä, että maapallon
asiat
tarvitsevat
kansainvälisiä neuvottelupöytiä. Ollaanpa ilmastonmuutoksesta mitä mieltä tahansa, päästöjä ja ihmisen
aiheuttamaa luonnon kuormitusta on saatava vähemmäksi.
Euroopan tasolla neuvotellaan aika ajoin energia- ja
ilmastosopimuksista,
joita
Suomessakin noudatetaan.
Parhaillaan meillä kansallisesti edistetään sähkö- ja kaasuautojen yleistymistä, energiatehokasta asumista sekä
rakentamista, kierrätyksen
tehokuutta ja muovin korvaamista puumateriaaleilla.
Suomea pidetään monessa asiassa Euroopan mallimaana. Kun puhutaan
koulutuksesta, terveydenhuollosta, sosiaalijärjestelmästä tai turvallisuudesta.
Meillä onkin paljon muille maille opiksi annettavaa.
Suomi voi hyötyä Euroopasta tulevaisuudessa entistä enemmän. Vapaa liikkuvuusoikeus,
yhteiset
sisämarkkinat ilman tullijärjestelmiä, alueiden kehittämisvarat sekä koulutus- ja
tutkimushankkeet avaavat
ovia mahdollisuuksille.
Työ vei heilahtamalla kuukausi sitten eduskunnasta Euroopan parlamenttiin. Sain käteeni isomman
pensselin, jolla Euroopan ja
maailman asioita ratkotaan.
Strasbourgin istuntoviikon
aikana kuuntelin kolmea puheenjohtajaa mielenkiinnolla: komission Junckeria, Eurooppa-neuvoston Tuskia ja

Mirja Vehkaperä ensimmäisinä meppipäivinä Brysselissä parlamenttirakennuksen pääovella.

EU-puheenjohtajamaan Itävallan liittokansleri Kurzia.
Tein miesten puheista
useampia havaintoja. Euroopan erimielisyys näyttää lisääntyvän. Jokaisen maan
itsekkyys ajaa yhteisen Euroopan näkemyksen edelle.
Tämä näkyy monessa asiassa. Saadaanko aikaan yksimielisyys Euroopan seuraavan kauden budjetista, kun
yksi iso jäsenmaa Iso-BritanWWW.LAPKAARA.FI
nia jättää unionin? Onko Eurooppa
toimintakykyinen
isojen suurvaltojen rinnalla? Kuka vastaa pakolais- ja
maahanmuuttoaaltoon? Pystymmekö yhdessä puolustamaan demokratiaa ja ihmis-

arvoja?
Suomesta on tulossa Euroopan unionin puheenjohtajamaa ensi vuoden puolella. Parhaillaan kootaan listaa
puheenjohtajakauden käsiteltävistä asioista. Luontevaa
on nostaa esiin pohjoiset arktiset kysymykset, Euroopan
yhtenäisyyden vahvistaminen sekä Euroopan ulkosuhteiden parantaminen muun
muassa Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa. Tässä meillä
riittää agendaa kerrakseen.

HUOLLAMME JA
KORJAAMME
KAIKKI
HUOLLAMME JA KORJAAMME
AUTOMERKIT!
KAIKKI
AUTOMERKIT!
HUOLLAMME
JA
HUOLLAMME JA
020 7344 222
KORJAAMME
KORJAAMME
Upeat piharakennukset
ja
KAIKKI
KAIKKI
kalusteet pyöröhirrestä
AUTOMERKIT!
AUTOMERKIT!

Mirja Vehkaperä
Euroopan Parlamentin
jäsen

WWW.LAPKAARA.FI
WWW.LAPKAARA.FI

VÄLIRINNE 8
90940 JÄÄLI

•Liiterit, katokset, laavut, puuceet
020 7344 222
•Pienet pihasaunat
020 7344 222
•Pihakeinut ja leikkivälineet

VÄLIRINNE 8

VÄLIRINNE
8
90940 JÄÄLI
90940 JÄÄLI

www.ktcgroup.

Hurunmäki 1, 90910 KONTIO
040 501 1132 | www.roihupuu.
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AUTAMME
YRITYSTÄSI KASVAMAAN
Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yrityspalvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina
liikeidean sparraamisesta lähtien.
Tutustu myös
sähköisiin palveluihimme
Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja
tonttipörssin, kattavan yrittäjän tietopaketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi
rahoitusmahdollisuuksista.

LÄHETÄ MEILLE

tiedote tai uutisaihe
media@businessoulu.com

businessoulu.com | oulu.com

CHAT

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE

LIIKETOIMINTAMALLI

VIENNIN EDISTÄMINEN

Käymme yhdessä läpi liiketoimintasi
tärkeimmät osa-alueet, kuten ansaintalogiikan, kohdemarkkinat, jakelukanavat,
kustannusrakenteen ja rahoitustarpeet.
Liiketoimintamalli auttaa sinua hahmottamaan mahdolliset ongelmakohdat ja
kertomaan suunnitelmistasi uskottavasti.

Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yrityskentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistämismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

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

OMISTAJANVAIHDOKSET

VIESTINTÄ- JA MEDIAPALVELUT

Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa. Käytössämme on laaja verkosto alan asiantuntijoita,
joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdokset sujuvasti.

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

TYÖNANTAJAPALVELUT

OULUN SEUDUN MARKKINOINTI

Kartoitamme yhdessä yrityksesi käynnistämiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät
rahoitustarpeet ja -vaihtoehdot. Autamme
suunnitelmien ja laskelmien laadinnassa
sekä niin julkisen kuin yksityisenkin yritysrahoituksen hakemisessa.

Tarjoamme työllistämisen neuvontapalveluja
ja helpotamme rekrytointia esittelemällä sopivia ehdokkaita työllisyyspalvelujen työnhakijaasiakkaista. Selvitämme mahdollisuudet
rekrytoinnin taloudellisiin tukiin ja autamme
niiden hakemisessa, kun palkkaat työllisyyspalvelujen työnhakija-asiakkaan.

SIJOITTUMISPALVELUT

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET

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

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

Toteutamme yhteistyökumppaneidemme
kanssa käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. Aiheina ovat mm. myyntivalmiudet ja
markkinointi, vienti, yritysrahoitus, yritys- ja
sopimusjuridiikka sekä erityisesti työhyvinvointi. Tarjoamme myös tuettuja asiantuntijapalveluita eri osa-alueilla.

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

YRITYSRAHOITUS

TAPAHTUMA-ASIANTUNTIJA
Oulu Convention Bureau (OCB) tarjoaa
puolueetonta asiantuntija-apua kokouksen,
kongressin tai muun tilaisuuden järjestäjälle
Oulussa. Autamme suunnittelu- ja hakuprosessissa sekä markkinoinnissa ja etsimme
vaihtoehtoja tapahtumasi toteuttamiseksi.
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3
14.00

10.00

14.30
15.30
16.30
18.00
18.00

Kiiminkipäivät alkavat, torimyynti alkaa
Kiimingin Yrittäjät ry:n tervehdys pj Miika Sutinen
Kiimingin eläkeläiset, lauluesitys
Kiimingin eläkeliitto, laulua ja sketsejä
Seurakunnan yhteislaulutilaisuus
Kiimingin harmonikat
Lasten kepparikisa, järjestää LC Kiiminki

19.30

Karaokekarsinta lauantain finaaliin

23.00

Lauri Tuohimaa

12.30

Kiiminkipäivät alkavat, torimyynti alkaa
Seurakunnan tervehdys Risto Ainali,
kirkkoneuvoston vpj
Kiimingin Harmonikat
Kaupungin tervehdys,
Kulttuurijohtaja Samu Forsblom
Vuoden yrittäjän palkitseminen

13.00

Musiikkiohjelmaa lapsille: Törkypeikko

14.00

Rautaa ja voimaa Kiiminkipäivillä
* Haastattelu, voimanostaja Jani-Pekka Eirala
* Voimannostonäytös
* Fitness ja elinvoimainen elämä,
fitness-ammattilainen ja valmentaja Tii Alasimi

11.00
12.00

Kirjasto avoinna perjantaina kello 9-19.
Paljon poistettua aineistoa myynnissä!

Markkinaravintola A-oikeuksin
esiintymislavan läheisyydessä.

5
Ei tapahtumia markkina-alueella.
Siivoustalkoot alkaen klo 10.00.
10.00
12.30

18.00

Jumalanpalvelus Kiimingin kirkko
Bussiretki - Jokivarren elämää ja ihmisiä
Retken järjestää Kiiminki-Seura ry ja mukaan mahtuu
50 ensimmäistä. Maksuton,
ei ennakkoilmoittautumista.
Retken vetäjänä Pentti Jokikokko.
Yhteislaulutilaisuus Koitelin Sahasaaressa,
laulattamassa Lauri Tuohimaa.
Järjestää Kiiminki-seura ry.

#kiiminkipäivät2018 #kyläpäivät #kaupunkikulttuuri
#eläväkylä #visitoulu #kiiminki #kiiminkijoki
#kiiminginyrittäjät #tärkeätperinteet #perinnetyö

16.00
Bingo
18.00-21.00 Musiikkia 90-luvulta tähän päivään

Ravintola-alue avoinna koko iltapäivän,
musiikkia ja hyvää menoa!
21.00
23.00

Karaokefinaali
Duo Andy ja Juppe

Lauantain toripäivän aikana hevosenkengitysnäytös (Ari Bordi)
ja naulanlyöntikisa (Kiimingin urheilijat).
Kirjasto avoinna 9-15. Poistettua aineistoa myynnissä!

Syke-auditoriossa lauantaina:
11.00

Vastarannan Siilin konsertti:
pehmeän piikikästä laulumusiikkianarkiaa lapsille ja
aikuisille.
13.00-14.30 Vanhoja kiiminkiläisiä valokuvia
(Kiiminki-seura ry ja kirjasto)

Ohjelmaa muualla Kiimingissä:

20.30-01.00		Kiiminkipäivätanssit Huttukylän Nuorisoseuralla,
Tanssiorkesteri Napakymppi

Järjestyksessään 44. Kiiminkipäivät
järjestetään 3.-4.8.2018. Ohjelmassa on
hauskaa tekemistä ja kokemista!

