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Aterian
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
- rasvaa vain 5 % -

Kuuma
PORSAAN GRILLIKYLKI
Grillistä!

PALVELEVASTA ATERIASTA!

Kokonainen
KIRJOLOHI
- Suomi -

- Tarjoukset voimassa To - La 1.8- 3.8.2019 -

995
kg 895

kg 995
kg

ERÄ!

Fileointi samaan hintaan, Herkkutorin aukiollessa

Kiiminki-
päivät 

2.8.-4.8.2019.
Ohjelma 
sivulla 2.

Palvelemme
Ma - La 8-21
Su 9-20

KIIMINKI / 
Old Town
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PERJANTAI 2.8.2019

14:00  Kiiminkipäivät alkavat
 Kiimingin Yrittäjät ry:n tervehdys pj Miika Sutinen
14:30  Kiimingin eläkeläiset, lauluesitys
15:30  Kiimingin eläkeliitto, laulua ja sketsejä
16:30  Seurakunnan yhteislaulutilaisuus
18:00  Kiimingin harmonikat (-19:30)
18:00  Keppihevoskisat tori alueella, järjestää LC Kiiminki
20.00  Heviompeluseurat lavan luona – kutomista ja 
 virkkuuta parhaimpien heviklassikoiden parissa
20.00  Rap-työpaja markkina-alueella, vetäjänä Jokrates,
 kokoontuminen esiintymislavan luo
21.00  Karaokea
21:15  Jokrates
22:00  Karaokea
22:30  Misty Rocks -> 01
 
Karaokea bänditauoilla, 
markkinaravintola avoinna 01 saakka 

LAUANTAI 3.8.2019

10:00  Kiiminkipäivät alkavat
10:00  Kansanlaulukirkko
11:00  Kiimingin Harmonikat
12.00  Eduskunnan kuulumisia, 
 kansanedustaja Pekka Aittakumpu. 
12:30  Puheenvuoro PPY:n puheenjohtaja 
 Jussi Riikonen ja Vuoden yrittäjä -palkinto
13:00  Lastenohjelmaa lavalla, 
 Simosaurus
14:00  Rantapohjan juhlavuosi - esiintymässä   
 Koomikko Matti Patronen
15:00  Voimaa ja hyvinvointia
 Pop Up Yoga Oulun markkinajooga
 Painonnostaja Jari-Pekka Eirala
16:00  Markkinabingo
18.00  Karaokea
21.00  Kaindofredi
22.30  Simodeus

10.00-13.00 Poniratsastusta
 
Karaokea bänditauoilla, 
markkinaravintola avoinna 01 saakka

SU 4.8.2019

10:00  Jumalanpalvelus Kiimingin kirkko
18:00  Yhteislaulutilaisuus Koitelin Sahasaaressa, 
 järj. Kiiminkiseura ry

KIIMINGIN YRITTÄJIEN TELTALTA 
MARKKINA-ARPOJA 
Palkintoina kylpytynnyri, 
polkupyörä, vastamelukuulokkeet, 
koskiuinti.



2/2019 KIIMINKI L E H T I 3

TÄSSÄ LEHDESSÄ

Lapsena mökiltä tullessa 
perheelläni oli tapana poi-
keta Vesan mummulassa. 
Mummula oli Kiiminkijoki-
varren Alakylässä ensimmäi-
siä taloja rautasillalta kään-
nyttäessä. Lapsena ajattelin, 
että maailma päättyy mum-
mulaan.

Vähän Vesan talolta 
eteenpäin oli kohta, jossa joki 
usein tulvi tielle keväällä. 
Mieleeni on jäänyt elävästi 
kyläläiset pitkävartisissa ku-
misaappaissaan soutamas-
sa ihmisiä tulvaveden ylitse. 
Minulle konkreettinen maa-
ilman raja kulki tuossa tulva-
kohdassa.

Vähän vanhempana 
pyöräilimme siskon kans-
sa Honkasentietä eteenpäin 
ja ymmärsin, että maailma 
ulottuukin paljon mummu-
laa kauemmas. Maailmanku-
vani laajentuminen oli hyvin 
konkreettinen elämys. Mum-
molan takana ei odottanut-
kaan tyhjyys, vaan uusi, laa-
jempi maailma. 

Tämän jälkeen maailma 
on jatkanut avautumistaan, 
ja nyt uudessa tehtävässäni 
eurooppaministerinä maail-
man ääret laajenevat entises-
tään.

Suomi on vuoden lop-
puun asti EU:n puheenjoh-
tajamaa, ja minun tehtävä-
ni ministerinä on huolehtia, 
että Suomen Eurooppa-po-
litiikka on johdonmukaista 
ja että onnistumme omalta 
osaltamme tehtävässämme 
unionin puheenjohtajana.

Isoimpia työsarkojani 
on neuvotella EU:lle tule-
va seitsemän vuoden bud-
jettikehys. Rahoitusratkai-
suilla on merkitystä myös 
meille pohjoissuomalaisille, 
sillä budjettikehykseen sisäl-

Alakylästä Eurooppaan
SDP:n oululainen kansanedustaja ja ministeri 
Tytti Tuppurainen on monivuotisen perinteen 
tapaan mukana Kiiminkipäivillä lauantaina 3.8. 
klo 10.30-12.30. Pyysimme häneltä tervehdyksen 
Kiiminki-lehteen. 

tyvät aluekehitysvarat, joilla 
muun muassa Oulun yliopis-
to ja ammattikorkeakoulu 
sekä alueen yritykset ja tut-
kimuslaitokset rahoittavat 
tutkimus- ja tuotekehitystoi-
mintaansa.

EU:sta puhuttaessa puhu-
taan usein ylevistä ja isoista 
asioista, kuten rauha ja va-
kaus. Tosiasiassa näiden ar-
vojen ohella puhutaan ihan 
arkisista ja konkreettisista 
asioista: siitä, millaisilla työ-
kaluilla vaikkapa me tääl-
lä Oulun seudulla ja Poh-
jois-Suomessa parannamme 
yritystemme kilpailukykyä, 
alueen työllisyyttä ja ihmis-
ten hyvinvointia.

Suomen EU-liittymisso-
pimukseen on kirjattu Itä- ja 
Pohjois-Suomen pysyvä eri-
tyisasema harvan asutuk-
sen perusteella. Tämän eri-
tyisaseman turvaaminen 
on meille rahoitusneuvot-
teluissa tärkeää, sillä se on 
turvannut meille lisäeuro-
ja tavanomaisen aluekehi-
tysrahoituksen päälle. Nyt 
summa on ollut 30 euroa per 
asukas, ja pääministeri Ant-
ti Rinteen hallitusohjelmaan 
on kirjattu, että tästä tasosta 
on pidettävä kiinni myös jat-
kossa.

Tänä vuonna tuntuu 
erityisen mukavalta tul-
la Kiiminkipäiville. Juhlaan 
osallistumisesta on tullut mi-
nulle jo vuotuinen perinne. 
Päivystän demariteltalla lau-
antaina 3.8. kello 10.30-12.30. 
Toivottavasti tapaamme sil-
loin.

Alakylästä on ponnistettu 
pitkälle. Tunnen juureni, tie-
dän mistä tulen ja keitä edus-
tan.

Tytti Tuppurainen

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen on lauantaina Kiiminkipäivillä.

Eduskunnan istuntokau-
si alkaa tauon jälkeen syys-
kuussa. Eduskunnalla on al-
kaneella kaudella edessään 
paljon työtä, joka toivotta-
vasti johtaa isänmaamme 
kannalta hyvään tulokseen.

Jotkut ovat arvostelleet 
kesän kynnyksellä sovittua 
hallitusohjelmaa liian ym-
päripyöreäksi. Jos ohjelman 
kuitenkin lukee, voi todeta, 
että saimme kirjattua sinne 
runsaasti hyviä ja täsmälli-
siä päätöksiä. Kaikki Keskus-
tan kansanedustajat pääsivät 
mukaan hallitusneuvottelui-
hin. Itse olin sosiaaliturvan 
uudistamista käsitteleväs-
sä ryhmässä, jossa sovimme 
monia parannuksia sosiaali-
turvaan.

Esimerkiksi pienimpien 
eläkkeiden ja sosiaalietuuk-
sien korottaminen on jo läh-
tenyt ministeriöstä lausunto-
kierrokselle. Hallitus aikoo 
korottaa peruspäivärahaa ja 
työmarkkinatukea sekä vä-
himmäismääräisiä sairaus- ja 
vanhempainpäivärahoja 20 
eurolla kuukaudessa. Lap-
silisän yksinhuoltajakorotus 
sekä neljännen ja sitä useam-
man lapsen lapsilisä nousee 
10 eurolla kuukaudessa. Asi-
at etenevät.

Hallitusohjelmassa sovit-
tiin myös laajasta sosiaali-
turvan uudistamisesta, jon-
ka tavoitteena on selkeyttää 
niin sanottua tukiviidakkoa 
ja tehdä työnteosta aina kan-
nattavaa.

On selvää, että monipuo-
luehallituksessa yksikään 
puolue ei saa kaikkea tahto-
maansa läpi. Siksi on väistä-
mätöntä, että mikäli puolue 
ei kykene yhteistyöhön, sen 
on jäätävä hallituksen ulko-
puolelle.

Keskustalaisena olen hal-
litusohjelmaan tyytyväinen. 
Puolueena saimme ohjel-

Kiiminkiläinen kansanedustaja Pekka Aittakumpu 
puhuu lauantaina kello 12 Kiiminkipäivillä. 
Pyysimme lehteen hänen kesäkuulumisiaan. 

maan jokaisen kynnyskysy-
myksemme. Tämä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että yrit-
täjät voivat nukkua yön-
sä rauhassa, kun veronki-
ristyksiä ei tule. Päinvastoin 
erilaisia täsmäparannuksia 
toteutetaan muun muassa 
yritystoimintaa aloittaville ja 
start up -yrittäjille.

Keskustan ehtona halli-
tukseen osallistumiselle oli, 
että päätösten tulee tukea 
ja edistää elinvoimaa ja hy-
vinvointia koko Suomessa, 
niin kaupungeissa kuin maa-
seudulla. Meille oli tärkeää 
myös, että maatalouden kan-
nattavuutta parannetaan ja 
että metsiä voidaan edelleen 
hyödyntää.

Maamme lapsiperhei-
den kannalta on arvokasta, 
että perheiden hyvinvoin-
tia edistetään parantamalla 
kotipalvelun saatavuutta ja 
säilyttämällä kotihoidontu-
ki nykytasolla. Moni puolue 
on ajanut kotihoidontuen ly-
hentämistä, mutta Keskusta 
haluaa tehdä perhepolitiik-
kaa perheiden hyvinvoinnin 
näkökulmasta.

Vanhustenhoidon laatua 
parannetaan sekä palvelu-
asumisessa että kotihoidos-
sa ja omaishoitoa kehitetään. 
Tärkeitä asioita ovat myös 
kuntien valtionosuusleik-
kauksien päättyminen ja 
maksuttoman toisen asteen 
koulutuksen tarjoaminen jo-
kaiselle nuorelle.

Hallituksen suunnit-
telemat parannukset ovat 
mahdollisia, koska maam-
me talous saatiin edellisel-
lä kaudella kestävälle poh-
jalle. Samalla on jatkettava 
vastuullista taloudenpitoa. 
Keskusta edellytti hallitus-
neuvotteluissa, että työlli-
syysaste nostetaan vaalikau-
den aikana 75 prosenttiin 
ja että julkinen talous on ta-

sapainossa vuonna 2023. Il-
man tätä joutuisimme jälleen 
leikkausten tielle, koska tar-
vitsemme työn tuomia vero-
tuloja valtion talouden hoita-
miseen.

Tämänkin hallituksen tär-
keimpiä tehtäviä on työlli-
syyden parantaminen. Kes-
kustan johdolla Suomeen 
saatiin viime vaalikaudel-
la noin 140 000 uutta työ-
paikkaa. Tällä vaalikaudel-
la tavoitteena on, että 60 000 
suomalaista saa töitä. On to-
siasia, että myös uuden hal-
lituksen onnistuminen mi-
tataan aikanaan pitkälti 
työpaikoissa.

Politiikassa on perimmil-
tään kyse luottamuksesta. 
Onnistunut hallitusyhteistyö 
vaatii luottamuksen rakenta-
mista ja kykyä yhteistyöhön.

Jos haluamme onnistua 

viiden puolueen sopiman, 
hyvän hallitusohjelman to-
teuttamisessa, meidän kaik-
kien tulee olla toistemme 
luottamuksen arvoisia. Siltä, 
jolle on jotakin uskottu, vaa-
ditaan, että hän osoittautuu 
luottamuksen arvoiseksi.

Isänmaamme tulevaisuus 
on valoisa, kun pyrimme yh-
dessä parhaimpaan mahdol-
liseen tulokseen.

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja (Kesk.)

Keskustan Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Sirpa Tikka-
la onnitteli uutta kansanedustajaa Pekka Aittakumpua Rotuaa-
rilla vappuna.

Valoisa tulevaisuus tehdään yhdessä

Keskustan Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Sirpa Tikkala 
onnittelee Pekka Aittakumpua vappuna Rotuaarilla.

- tekstiilimerkkaukset, tarrat, banderollit

Kiiminkipäivien ohjelma  s. 2
Tytti Tuppurainen: Alakylästä Eurooppaan s. 3
Pekka Aitakumpu: 
Valoisa tulevaisuus tehdään yhdessä s. 3
Miika Sutinen: Toivottavasti aurinko paistaa 
Kiiminkipäivillä s. 4

Mikael Pentikäinen: Yrittäjät luovat työn s. 4
Uusia yrittäjiä Kiimingin Yrittäjiin s. 4
Kiimingin Yrittäjillä vilkas tpimintavuosi s.  5
Tervetuloa 45. Kiiminkipäiville! s. 6
Kaindofredi tyttöpändi Kiiminkipävillä s. 7
Koomikko Matti Patronenesittää stand up 
-komiikkaansa s. 7

Simodeuksen esityksiä lauantai-illan ratoksi s. 8
WillaHillan Jaska-ponilla ratsastamaan s. 8
Misty Rocks viihdyttää perjantaina yömyöhään s. 9
Kiimingin Yrittäjien hallitus s. 9
Jokrater opettaa tekemään rap-musiikkia ja laulaa 
perjantai-iltana s. 10
Markkinajooga sopii kaikille s. 10

Eläkeliiton jäsenillä onnistuneet retket s. 11
Lions  club auttaa Kiimingissä s. 11
Kiimingin Grillillä pelattiin kahden miljoonan 
jokerivoitto s. 12
Kauneushoitola Mirandas kauneudenhoidon 
asiantuntija s. 12
Halpa-Hallin juhlavoden kampanja tukee 

vähävaraisten perheiden lapsia s. 13
KiiminginEläkeläiset mukana järjestön 
60-vuotisjuhlavuodessa s. 13
BusinessOulu s. 14-15
 - BusinessAsema tuo työt ja tekijät yhteen s. 15
Kiimu valmistautuu liikuttamaan alueen ihmisiä s. 15
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Uuden hallituksen onnistumista voidaan mitata työlli-
syysasteen kehittymisellä. Jos työllisyysaste ei parane, 
hallituksen talouspolitiikan pohja pettää ja sen mukana 
koko hallitusohjelma murenee.

Tavoite – 75 prosentin työllisyysaste – on hyvä pää-
määrä, koska se on mitattavissa jatkuvasti. Tuoreimmat 
työllisyysluvut osoittavat, että tavoite on erittäin haasta-
va ja hallitus tavoittelee sitä tällä hetkellä nousevan vas-
tatuulen oloissa.

Hallituksen työtä ei helpota se, että hallitusohjelmassa 
on työllisyystoimia vain nimeksi. Hallitus turvautuu työ-
markkinajärjestöjen – myös yrittäjäjärjestön – apuun.

Moni on jo etukäteen tuominnut työllisyysoperaation 
epäonnistumaan. Sanotaan, että järjestöt eivät saa mitään 
aikaan, koska eivät ole ennenkään saaneet. 

Järjestöjä ei kannata kuitenkaan etukäteen tuomita. On 
hyvä muistaa, että tällä kertaa hallituksessa ovat muka-
na ne voimat, joita palkansaajajärjestöt ovat tuntuvasti tu-
keneet. Heillä on suuri intressi saada oma hallitus onnis-
tumaan.

Työllisyysasteen nostamisessa yritysten rooli on kes-
keinen. Vuosina 2001-17 pk-yrityksiin syntyi 135 000 työ-
paikkaa. Jotta työllisyystavoite toteutuu, tarvitaan pieniä 
ja suuria yrityksiä, jotka työllistävät lisää. Suomen yrityk-
sistä 93 prosenttia eli 265000 on mikroyrityksiä, jotka työl-
listävät alle 10 henkeä. 

Yksinyrittäjiä on näistä noin 200 000. Hekin ovat tär-
keitä työllisyyden näkökulmasta – silloinkin, kun eivät 
palkkaa työntekijöitä. Tämä johtuu siitä, että yksinyrittä-
jät työllistävät toisia yrittäjiä. Vain 10 prosenttia työsken-
telee yksin. 

Työllisyysasteen nostamiseksi on tärkeä lisätä osallis-
tumisastetta eli sitä, että yhä useampi tarjoaisi työpanos-
taan työmarkkinoille. Erityisen tärkeää saada työmark-
kinoille mahdollisimman moni 25-64-vuotias. Tähän 
ikäryhmään kuuluvista työvoiman ulkopuolella on jopa 
noin 450 000 yksilöä. 

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää sekä työn tar-
jonnan että kysynnän lisäämistä. Pitää saada yhä useam-
pi ihminen tarjoamaan työpanostaan ja yhä useampi yri-
tys kysymään työtä.

Siksi tarvitaan toimia sekä tarjonnan että kysynnän 
vahvistamiseen. Yrittäjäjärjestö on pitänyt esillä vaikutta-
vimpia toimia, kuten työttömyysturvan ja sosiaaliturvan 
uudistamista sekä paikallisen sopimisen sekä työelämän 
joustavuuden laajamittaista lisäämistä.

Työmarkkinatkin ovat markkinat. Työsuhde syntyy 
vain kysynnän ja tarjonnan kohdatessa. Ei auta, jos keski-
tytään vain joko tarjonnan tai kysynnän lisäämiseen. Ta-
sapaino ratkaisee.

Keinoja on paljon. Tarvitaan tahtoa ja rohkeutta toteut-
taa niitä. Olennaista on nähdä, että työllisyystavoite voi 
toteutua vain, jos suomalainen pk-kenttä haluaa ja voi tar-
jota enemmän työtä. 

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja.

Yrittäjät luovat työn

Uusia jäseniä Kiimingin Yrittäjiin

Ari Jylhän JGarage Oy tuo maahan laadukkaita KRAIBURG-ku-
mimattoja maatilojen tarpeisiin. (Kuva Ari Jylhän kuva-arkisto)

Kiimingin Yrittäjiin on liit-
tynyt tämän vuoden aikana 
kahdeksan uutta jäsentä. Yh-
distyksessä on nyt noin 160 
jäsentä ja kolme senioriyrit-
täjäjäsentä. Kiimingin Yrittä-
jät toivottaa kaikki tervetul-
leiksi toimintaan!

Hyvinvointipalvelut 
Heikkinen, yrittäjänä Mikko 
Heikkinen. Klassista- ja ur-
heiluhierontaa, sekä henki-
lökohtaista ohjausta liikun-
ta- ja ravintoasioissa. Toimii 
kuntosali Kimmokkeella.

ViWg Oy Parturi-kam-
paamo, yrittäjänä Aino Juola 
osoitteessa Terveystie 2 Kii-
minki.

JGarage Oy, yrittäjänä Ari 
Jylhä Rengastie 37 Kiiminki. 
JGarage Oy on Ari Jylhän pe-
rustama yritys, joka toimit-
taa laadukkaat KRAIBURG- 
parsipedit ja käytävämatot 
suoraan tehtaalta asiakkaalle 
edullisin hinnoin. Ari Jylhän 
25-vuoden kokemus alalla 
takaa vahvan osaamisen ja 
asiantuntijuuden mattojen 
mittauksen, suunnittelun ja 
myynnin parissa. Toimialu-
eena koko maa ja asiakkaina 
lähinnä maatilat.

Pohjoisen Metsälannoi-

tuspalvelu Oy, yrittäjä Sam-
po Moilanen Huttukyläntie 
737 Kiiminki. Pohjoisen Met-
sälannoituspalvelu Oy on 
metsänomistajan kumppani 
kannattavan metsätalouden 
hoidossa ja edistämisessä. 
Yrittäjällä on yli 15 vuoden 
laaja kokemus metsänhoi-
don eri toimenpiteistä. Yritys 
toteuttaa metsien kasvatus-
lannoituksia ja terveyslan-
noituksia Pohjois-Suomen 
alueella.

Kirsi Pulli Tmi, yrittä-
jä Kirsi Pulli Lapintikantie 7 
Jääli. Huonekalujen, talous-
tavaroiden ja rautakauppata-
varoiden agentuuritoiminta.

Kuljetus S.Ylisirniö Oy, 
Sami Ylisirniö Jäälinkangas 
16 Jääli. Tieliikenteen tavara-
kuljetus.

Kuljetus TKP Oy, Tom-
mi Peltoniemi Välikyläntie 
83 Jääli. Tieliikenteen tavara-
kuljetus.

Tmi Eino Marttila, Suo-
kuja 15 Jääli. Uusvanha yrit-
täjä, joka on tehnyt tulisijo-
ja 43 vuotta ja oma yritys 16 
vuotta. Tekee yksilölliset tu-
lisijat, joiden luukutkin val-
mistetaan yrityksen hallilla 
Jäälissä. MTR

Tulihan se kesä vihdoin Kii-
minkiinkin! Lämmintä on 
ollut jo muutaman päivän 
tätä kirjoittaessa ja jatkunee-
kin vielä muutaman päivän. 
Kylmäähän tuo on ollutkin... 

Lomalaiset lomailevat ke-

Toivottavasti aurinko paistaa 
Kiiminkipäivillä!

listä riippumatta ja monia 
palveluita tarvitaan myös lo-
ma-aikaan. Monille yrittäjil-
le juuri kesä on sesonkiaikaa 
ja koko vuoden työt ajoittu-
vat loma-aikaan. Monet yrit-
täjät tuskailevat työnteki-

jöidensä lomien kanssa juuri 
kiivaimpaan sesonkiin ja se-
sonkityöntekijöitäkin on vai-
kea löytää monille aloille. 
Tässäkin auttaisi paikallinen 
sopiminen ja yleiset joustot 
työelämän ja yrittäjyyden 
yhteensovittamisessa. Joten-
kin vain vaikuttaa koko ajan 
enemmän ja enemmän siltä, 
että työehtosopimukset ovat 
jääneet jonnekin 70-luvulle 
ja muu maailma vaan jatkaa 
eteenpäin kiihtyvään tahtiin. 
Syytä olisi tehdä isompaa re-
monttia niin työehtosopi-
muksiin, kuin yrittäjyyttä 
edistävään lainsäädäntöön-
kin. Näin saataisiin työlli-
syys- ja verotulot kasvuun ja 
siten turvattua palvelut. 

Työvoimapula ei ole ai-
noa sesonkiyrittäjiä huoletta-
va asia. Korkea verotus pitää 
tehokkaasti kotimaan mat-
kailun ja palveluiden kysyn-
nän matalana. Suomalaisen 
yrittäjän on todella vaikea 
kilpailla, ainakaan hinnal-
la, kevyemmin verotettujen 
maiden kollegoiden kanssa 
ja eurot valuvat ulkomaille, 
sen sijaan, että jäisivät kier-
tämään kotimaahan. Suoma-
laisten ulkomaille suuntau-
tuva matkailu on lisääntynyt 
moninkertaisesti kotimaan 

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää sekä työn tarjonnan 
että kysynnän lisäämistä. Pitää saada yhä useampi ihminen 
tarjoamaan työpanostaan ja yhä useampi yritys kysymään 
työtä, sanoo Mikael Pentikänen.

matkailuun verrattuna, vaik-
ka meiltäkin vaikka mitä 
löytyisi ja vielä lisääntyi-
si huomattavasti edullisissa 
olosuhteissa.

Koulujen kesäloman lop-
puun sijoittuu myös Kiimin-
kipäivät - jo 45. kerran. Ohjel-
massa on taas kerran vaikka 
ja mitä, yleisen markkinahu-
mun lisäksi. Suurin muutos 
edellisiin vuosiin verrattu-
na taitaa olla alueella olevis-
ta rakennustöistä johtuvat 
rajoitukset. SYKE-talo ei ole 
käytössä remontin vuoksi ja 
uuden koulun työmaa rajoit-
taa osaltaan liikkumista alu-
eella. Kirjaston wc-tilat eivät 
ole käytössä, mutta alueel-
la on entiseen tapaan baja-
majoja sekä urheilukentän 
huoltorakennuksen wc-tilo-
ja avataan yleisön käyttöön. 
Pysäköinti tuttuun tapaan 
kunnantalon pihassa ja tie-
tysti olisi hyvä suosia julki-
sia liikennevälineitä ja pyö-
räilyä yms. 

Oikein mukavaa markki-
napäivää kaikille! Toivotaan, 
että sää suosii! 

Miika Sutinen 
Kiimingin Yrittäjien  
puheenjohtaja 

Miika Sutinen toivottaa markkinayleisön tervetulleeksi Kiiminkiin.



2/2019 KIIMINKI L E H T I 5

Kiimingin yrittäjien kevät-
kokous pidettiin toukokuus-
sa Ravintola Bumerangissa. 
Toimintakertomuksen 2018 
hyväksymisessä todettiin 
menneen kauden olleen yh-
distyksen 37. toimintavuosi. 
Kiiminkipäivät järjestettiin 
44. kerran ja ne olivat toi-
minnassa vuoden päätapah-
tuma. Kylpytynnyriarpajai-
set olivat neljännen kerran. 
Vuoden Yrittäjänä palkittiin 
Koti- ja Sairaanhoito Serafii-
na, yrittäjänä Riina Järvinen. 
Talkoolaisille järjestettiin 
elokuun lopulla virkistysil-
ta Teuvo Järvenpään piha-
piirissä Huttukylässä. Kii-
minki-lehti ilmestyi kolme 
kertaa vuoden aikana. Tiedo-
tusta hoidettiin lisäksi säh-
köpostiviestein, yhdistyksen 
nettisivulla ja facebookis-
sa. Kiiminkipäivillä on omat 
netti- ja facesivut. 

Uuden ja entisen hallituk-
sen jäsenten Kapulanwaih-
to -tilaisuus järjestettiin hel-
mikuussa keilahallilla, jonka 
jälkeen istuttiin iltaa Kreik-
kalaisessa ravintolassa. Yh-
distyksen puheenjohtaja 
Miika Sutinen toimii Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien halli-

Kiimingin Yrittäjillä vilkas toimintavuosi
tuksessa ja on myös sen va-
rapuheenjohtaja. 

Syyskuussa järjestettiin 
yrittäjien perheulkoilupäivä 
Koitelissa yhteisyössä Hau-
kiputaan Yrittäjien kanssa. 
Yrittäjien kuntosaliryhmä 
kokoontui viikoittain kevät-
talvella kolmen kuukauden 
ajan Come On Fit-kuntosalil-
la. Syyskokous ja pikkujoulu 
järjestettiin joulukuun alussa 
Ravintola Bumerangissa.

Stipendeillä palkittiin Lai-
vakankaan ja Jokirannan 
koulujen sekä Kiimingin lu-
kion oppilaita. Jäsenmäärä 
pysytteli koko vuoden ajan 
160 molemmin puolin. 

Sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi kevätkoko-
uksessa suunniteltiin Kii-
minkipäiviä sekä muuta 
kesätoimintaa. HT

Kiimingin Yrittäjien kevätko-
kouksessa käsiteltiin sääntö-
määräisten asioiden lisäksi 
Kiiminkipäiviä sekä muuta ke-
sän ohjelmaa. 

KIIMINGIN YRITTÄJÄT
RY:N TIEDOTUSLEHTI
ELOKUU  2019

Kiiminki-lehti on luettavissa 
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Syyskauden avajaistanssit 14.9.

www.huttukylanns.net

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki  

Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!

Perinteiset Kiiminkipäivien ja seuran 85v 
JUHLATANSSIT la 3.8. klo 20.30-01.

Sekahaku Liput 12 € 
Tervetuloa! 

LOHIKEITTOA
TORILLA SEURAN TELTALLA

LAUANTAINA

Ensivierailulla 
solistina

Sami Rosholm & 
Casanova

Tervetuloa 45. Kiiminkipäiville!

Kiimingin Yrittäjille Kiiminkipäivien järjestäminen on suuri voimainponnistus ja vaatii myös huolel-
lisen ennakkovalmistelun. Heinäkuussa päivien valmistelutyöryhmä kokoontuneena Kiinalaisessa 
ravintolassa. Kuvassa Jukka-Pekka Pihlaja, Paula Paroll, Teuvo Järvenpää, Jouni Nissi, Miika Su-
tinen, Nina Valkola, Sirpa Runtti, Riina Järvinen ja Sirpa Eskola.

Kiimingin Vuoden Yrittäjänä palkittiin Kiiminkipävillä 2018 Riina 
Järvinen, yritys Koti- ja sairaahoito Serafiina. Palkitsemistilan-
teessa Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen, Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen sekä kukkia 
ojentamassa päivien juontaja Paula Paroll. 

Kiiminkipäivillä on perinteisesti aina paljon yleisöä. Tapahtumissa on jokaiselle jotain.

Kiimingin Yrittäjien kesän 
huipennus eli Kiiminkipäivät 
järjestetään viime vuoden ta-
paan heti elokuun alussa eli 
2.-4. elokuuta 2019. Yrittä-
jäyhdistyksen vuotuinen voi-
manponnistus järjestetään jo 
45. kertaa!

Useat paikalliset toimijat 
saapuvat viettämään kesä-
kauden huipennusta moni-
puolisen ohjelman siivittämä-
nä. Tule aistimaan perinteistä 
markkinameininkiä, kun tori-
myyjät läheltä ja kaukaa saa-
puvat tarjoamaan tuotteitaan!

Kiimingin Yrittäjien mark-
kina-arpoja on myynnissä 
yrittäjien arpateltassa. Voit-
toina ovat kylpytynnyri, pol-
kupyörä, vastamelu kuulok-
keet ja koskiuinti. 

Alueella on markkina-
myyjiä ja monipuolisesti oh-
jelmaa perjantai-iltapäivästä 
lauantai-iltaan saakka. Li-
säksi sunnuntaina Kiiminki-
päivien ohjelmaan kuuluu 
messu Kiimingin kirkossa 
ja illalla yhteislaulutilaisuus 
Koitelin Sahasaaressa, järjes-
täjänä Kiiminkiseura ry. 

Kiiminkipäivien markki-
na-alue on rauhoitettu au-
toliikenteeltä ja autot sekä 
polkupyörät pyydetään jättä-

mään lähistöltä löytyville py-
säköintialueille. Kiimingissä 
pysäköinti on ilmaista pysä-
köintiin tarkoitetuilla alueilla. 
Kiiminkipäiville on helppo 
tulla myös bussilla esimer-
kiksi Oulun suunnalta. Bussi 
35K Oulusta/Ouluun pysäkit 
sijaitsevat markkina-alueen 
vieressä. Meneillään olevat 
rakennustyöt ovat aiheutta-
neet lisäjärjestelyjä.

Kiiminkipäivien juontaja-
na on viime vuoden tapaan 
Kiimingin Yrittäjien hallituk-
sen jäsen Paula Paroll. Hän 
vetää karaoken molempina 
markkinapäivinä.

Perjantain ohjelma
Perjantain ohjelmatarjonta 
alkaa viime vuoden tapaan jo 
kello 14 ja luvassa on paikal-
lisista aineksista koottua oh-
jelmaa. Yhdistykset ovat jär-
jestäneet hauskoja esityksiä, 
runoja, lauluja, sketsejä, las-
ten ohjelmaa sekä seurakun-
ta järjestää yhteislaulutilai-
suuden. 

Kiiminkipäivillä aiemmin-
kin nähty Kiimingin Harmo-
nikat esittää perinteistä hai-
tarimusiikkia, jonka tahtiin 
sopii notkeimpien myös tans-
sahdella. 

Illalla on luvassa myös ka-
raokea ja kello 20 Heviom-
peluseurat lavan luona, jossa 
on kutomista ja virkkaamis-
ta parhaimpien heviklassikoi-
den parissa. Jokrates järjestää 
samaan aikaan Rap-työpajan 
ja esiintyy kelo 21.15 alkaen. 

Kello 22.30 alkaen musiik-
kia esittää oululainen rock co-
verbändi Misty Rocks. Illan 
musiikki koostuu rokkiklas-
sikoista, listalta löytyy biise-
jä mm Hurriganesilta, Bryan 
Adamsilta, The Animalsilta, 
Kissiltä ja Dingolta.

Markkinaravintola on 
avoinna koko illan kello 01 
saakka. Markkinaravintolaan 
on panostettu viihtyvyyteen 
ja tunnelmaan. 

Lauantain ohjelma
Lauantai päivä ohjelma-alu-
eella alkaa kello 10 seurakun-
nan kansanlaulukirkko -mes-
sulla. Musiikkiohjelmaa on 
kello 11 Kiimingin harmonik-
kojen esittämänä.

Eduskunnan terveiset tuo 
kansanedustaja Pekka Aitta-
kumpu.

Puolen päivän jälkeen on 
lasten ohjelmaa, jonka vetää 
Simosaurus.

Iltapäivällä on Rautaa ja 

voimaa voimannostonäytös, 
jossa esiintyy voimanostaja 
Jani-Pekka Eirala. Joogaa on 
mahdollisuus kaikkien ko-
keilla ja ottaa osaa Pop Up 
Yoga Oulun vetämän ohjel-
man aikana. Siihen voisi va-
rautua ottamalla joogamaton, 
pyyhkeen tai muun alustan ja 
kokeiluhaluisen sekä iloisen 
mielen. 

Rantapohjan juhlavuo-
den tilaisuudessa päätoimit-
taja Pekka Kevajärvi puhuu 
ja koomikko Matti Patronen 
esiintyy. 

Hannuksen kyläyhteisö 
järjestää jälleen tuttua mark-
kinabingoa, jota varten voit-
toisat lomakkeet kannattaa 
lunastaa hyvissä ajoin ennen 
bingon käynnistymistä Han-
nuksen kyläyhteisön pisteel-
tä. 

Kiimingin Vuoden yrittä-
jän palkitseminen on iltapäi-
vällä. Viime vuonna tittelin 
sai Koti- ja sairaanhoito Se-
rafiina, yrittäjänä Riina Järvi-
nen.  

Toripäivän ohjelmassa on 
myös Kiimingin Urheilijoi-
den naulan lyöntikisa. 

Kello 21 esiintyy tyttöbän-
di Kaindofredi, jonka jäsenet 
ovat oulun seudulta. Musiik-
kiskaala on laaja, jossa kuul-
laan indietä, rokkia ja poppia. 

Tarkoitus on viihdyttää kai-
ken ikäistä kuulijajoukkoa. 

Kello 22.30 lähtien esiintyy 
Simodeus alias Simo M. Kor-
kia-aho. Kokkolasta saapunut 
Simodeus esittää finnhitte-
jä sekä taitaa myös Elviksen, 
Paula Koivuniemen, Dannyn 
ja monen muun iskelmätäh-
den laulut. 

Kiiminkipäivätanssit ovat 
Huttukylän Nuorisoseural-
la, esiintyjänä tanssiorkeste-
ri Sami Rosholm & Casanova. 

Sunnuntain ohjelma
Sunnuntaina on kello 10 ju-
malanpalvelus Kiimingin 
kirkossa ja illalla on Kiimin-
kiseuran järjestämä yhteis-
laulutilaisuus Koitelin Saha-
saaressa. 

KIIMINGIN
JÄTEHUOLTO OY

* Kiinteistöjen kuivaroskakuljetukset

JÄTEHUOLTO
REIJO LAURILA
*  Likakaivojen tyhjennykset
*  Vaihtolavat
*  Kaivuutyöt pienkaivinkoneella
*  Nosturityöt
*	 Siirtokuljetukset	(koneet,	laitteet,	

leikkimökit yms.)

040 746 2340 tai 08 816 2340
0400 685 305 Reijo (kaivuu- ja nosturityöt)È
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Asianajaja, varatuomari
kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki
Puh. 040 586 0076

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

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula

Tavallista parempi ruokakauppa

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

A T E R I ARITAHARJU

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

postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

Kaindofredi -bändi esiintyy 
lauantai-iltana Kiiminkipäivillä
Kaindofredin soittajat ovat 
Oulun seudulta kotoisin ja 
he esiintyvät Kiiminkipäivil-
lä lauantai-iltana kello 21-22. 
Kaindofredi on perustettu 
vuonna 2017 ja siitä lähtien 
tytöt ovat harjoitelleet bändi-
soittamista Oulu -opistossa.

Yhtyeessä rumpuja soit-
tava Milja Mustonen kertoo 
tyttöjen harrastaneen soit-
tamista jo useiden vuosien 
ajan. Musiikinopettajana Lai-
vakankaan koulusssa ollut 
Miika Saarikoski kannusti 
Miljaa ja muita tyttöjä mene-
mään Oulu-opiston bändi-
kurssille syksyllä -17. Sen 

seurauksena syntyi bändi, jo-
hon saatiin mukaan kitaris-
tit Veera Kaveri ja Katariina 
Rytkönen, solisti sekä basis-
ti Petra Vattula, kosketinsoit-
taja Siiri Hietala ja rumpali 
Milja Mustonen.

- Olen pienestä pitäen ol-
lut kiinnostunut musiikista 
ja erityisesti rumpujen soitta-
misesta nähtyäni Guitar He-
rossa tytön, joka soitti rum-
puja. Olin heti, että onpa 
siistiä, sillä naisrumpaliste-
ja on tosi vähän. Olen myös 
laulanut, soittanut pianoa ja 
kitaraa sekä muita soittimia, 
Milja mainitsee.

Kaindofredi on esiintynyt julkisesti jo noin kymmenen kertaa. He toivottavat kaikki kiiminkiläiset ja muutkin Oulun seudulta tervetul-
leiksi heidän keikalleen Kiiminkipäiville. (Kuva Teea Tunturi)

- Olemme kaikki harras-
taneet musiikkia ja soitelleet 
koulun päättäjäisissä sekä 
muissa jutuissa. Syksyisin ja 
keväisin meillä on nyt bändi-
nä ollut Oulu-opistolla yhtei-
nen harjoitustunti, jossa on 
ollut mukana ohjaajamme 
Matti Perkiö.  

Miljan mukaan bändi-
soittamisesta kiinnostuneita 
teini-ikäisiä tyttöjä on ollut 
vaikea löytää. Tosi moni on 
kiinnostunut soittamisesta, 
mutta uskallus lähteä bändi-
hommaan on puuttunut.

Kaindofredin tytöt toi-
vovat, että kaikilla on haus-

kaa Kiiminkipäivien keikal-
la ja että ihmiset tykkäävät 
heidän esiintymisestään. He 
tekevät sellaisen settilistan, 
joka viihdyttää kaiken ikäi-
siä kuulijoita.  

- Meillä on hyvin laa-
ja musiikkiskaala, soitam-
me indietä, rokkia ja poppia. 
Kiiminkipäivillä soitamme 
muun muassa Olavi Uusivir-
ran Kultaa hiuksissa. Olem-
me tehneet myös muutaman 
oman biisin, jotka kuullaan 
Kiimingissä. Joitain biise-
jä on kehittämispisteessäkin, 
mutta vielä meillä ei ole val-
miita biisejä levyyn saakka.

Matti Patronen esittää stand up -komiikkaansa

Matti Patronen esiintyy Kiiminkipävillä lauantaina.

Stand up -koomikko Mat-
ti Patronen asuu Haukipu-
taalla ja Rantapohjan alue on 
hänelle seutua. Kiiminkiläi-
sille avautuu mahdollisuus 
tavata hänet Kiiminki-päi-
villä lauantaina iltapäivällä. 
Hän on tuttu laajemmallekin 
yleisölle olemalla mm. va-
kiokasvo TV nelosen Stand 
Up -ohjelmassa ja ollut mu-
kana jo kahdella kaudella 
Kontio&Parmas -sarjassa.  

Matti aloitti komiikan te-
kemisen vuonna 2011 ja en-
simmäisen keikan jälkeen 
hänellä ei ole ollut varsinai-
sia taukoja, vaan laji imaisi 
mukaansa saman tien. Vuo-
den 2015 lopussa hän voitti 
YLE 2:n Naurun tasapaino- 
kilpailun, jonka vuoksi hän 
pystyi omistautumaan ko-
miikalle kokopäiväisesti. 

Matti on aiemmin ollut 20 
vuotta töissä rajavartiolai-
toksella merivartioston puo-

lella. Kymmenisen vuotta sit-
ten hän käväisi kokeilemassa 
treeniklubilla 45 Specialis-
sa ja kun esitykset tuntuivat 
olevan yleisön mieleen ja ky-
syntää alkoi tulla, hän päätti 
jättää työnsä merivartiossa ja 
pääsi ohjelmatoimisto Groo-
ve Thingin listoille myyntiin.

Amerikasta pikkuhiljaa 
Suomeen levinnyt stand up 
-komiikka on tullut viimei-
sen kymmenen vuoden ai-
kana laajemmalle yleisölle 
tutummaksi ja koomikoita 
pyydetään esiintymään mo-
nenlaisiin tilaisuuksiin. Ma-
tin esiintymispaikkoina ovat 
ennen kaikkea stand up -klu-
bit, yritystilaisuudet, pikku-
joulut, liikkeiden avajaiset ja 
monet perhetilaisuudet häis-
tä syntymäpäiviin. Hän voi 
toimia tarvittaessa tilaisuuk-
sien juontajanakin.

Suurelle yleisölle Mattia 
pyydetään esiintymään mes-

suille ja markkinoille sekä 
erilaisiin tapahtumiin ku-
ten elokuun alussa olevil-
le Kiiminki-päiville. Hänen 
työkeikkansa suuntautuvat 
tiiviiseen tahtiin ympäri Suo-
mea. Oman koomikkotyönsä 
ohella hän kiertää mm. muu-
sikko Jukka Takalon kans-
sa Kuoliaaksi naurattaja ja 
Kuplettielvyttäjä -kokoonpa-
nolla.

- Kun on kerran tämmöi-
nen imitaatiolahja suotu, 
niin tulee väliin pilailtua ar-
kisessa elämässäkin. Olen 
Suomen ainut askelimitaat-
tori. Yhtenä iltana olin lenkil-
lä, jossa kaksi rouvaa myös 
liikkui. Kun aloin ottamaan 
muutamaa askellusta, niin 
rouvat juoksivat karkuun, 
kun luulivat minua Jussi 
Parviaiseksi, Patronen jutte-
lee netti-videolla. 

Hänen mielestään on tär-
keää, että kuhunkin tilaisuu-

teen ollaan saatu sinne so-
pivaa stand up -komiikkaa. 
Esitysten tunnelman koo-
mikko luo kertomalla itse 
keksimiään koomisia juttu-
ja, tarinoita tai nokkelia huo-
mioitaan asioista, jotka ovat 
usein hänelle omakohtaisia 
tai yleisölle läheisiä. 

 - Koska en kiroile arki-
sessakaan elämässäni, niin 
en esiintyessänikään, vaik-
ka pientä vaaran tuntua niis-
sä voi ja pitää olla. Stand up 
-koomikon esitykset ovat ta-
vallaan räätälintyötä, jossa 
tilaajalle pyrin kehittämään 
sopivaa ohjelmistoa. Etukä-
teen tehtävä työ on aika pit-
källe työpöydän ääreen is-
tumista ja kirjoittamista. 
Toiveilla saadaan kyseiseen 
tapahtumaan sopivat aiheet 
ja niistä hauskat vitsit. Stand 
up -komiikka on esittävän 
taiteen laji, joka perustuu 
yleensä sanalliseen huumo-

riin, Matti toteaa ja arvelee 
muutoin olevansa pikem-
minkin tarkkailija kuin suu-
paltti.

Patronen on Kiimingin 
yrittäjiin kuuluvan Go Arctic 
Oy:n omistaman Ohjelmatoi-
misto Groove Thing listoilla.
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Kiiminki, Viitanmäki

PIENET YKSITYISET PÄIVÄKODIT

Kiiminki, Alakylä

Ajankohtaista hoitopaikoista ja avoimista 
työpaikoista osoitteesta

www.luovatpaivakodit.com

PARTURI-KAMPAAMO 
KAROLIINA 

Eija ja Mari

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi  

www.mansikkatarhat.fi

Kysy elokuussa vapautuvista hoitopaikoista!

Simodeuksen esityksiä lauantai-illan ratoksi

Kiiminkipäivien lauantai-illan viihdyttäjä on Simodeus.

Kokkolalainen Simo M. Kor-
kia-Aho on supliikkimies ti-
laisuudessa kuin tilaisuudes-
sa. Hänellä on vuodesta 2005 

lähtien ollut Simodeus Oy, 
joka on monipuolinen ohjel-
matoimisto. Hänellä luon-
tuvat juttu ja juonnot, myös 

laulaminen, tuote-esittelyt, 
haastattelut ja ohjelmien sekä 
esitysten vetäminen. Ammat-
titaidon ja osaamisen takaa 
laulunopettajan koulutus. 

Simo kertoi aloittaneen-
sa keikkailun 27-vuotiaana 
1994, jolloin perusti myös Si-
modeus Oy:n. Silloin oli tans-
simusiikki voimissaan ja sitä 
on vieläkin paljon hänellä oh-
jelmistossaan. Alusta saakka 
laskien hänellä on ollut noin 
5 000 keikkaa. 

-Olen tehnyt töitä amma-
tikseni ja sen vuoksi esiinty-
misiä on kertynyt. Olen koko 
ajan nähnyt vaivaa musiik-
kiohjelmani eteen. Olen ope-
tellut laulamaan 1 000 laulua

Monipuolisen repertuaa-
rin ansiosta Simolla onnis-
tuvat biletysillat, tanssi-illat, 
häät, syntymäpäivät, yritys-
ten tilaisuudet, teemaillat, 
lastentapahtumat, lauluillat 
ja niin edelleen. Esiintymisiä 
hänellä on takana jo niin mo-
nenlaisia, että kohta olisi hel-
pompi sanoa, mitä ei ole tul-
lut tehtyä

Hän tietää suosionsa toi-
senkin salaisuuden, joka on 
mahdollistanut valtavan 
keikkamäärän. 

- Asiakkailtani tulleiden 
pyyntöjen jälkeen olen val-
mistellut ohjelmistooni eri-
laisia ohjelmistoja, kuten 
italialaista tai espanjalais-
ta musiikkia tai Octoberfest 
-ohjelmaa asianmukaiseen 
asuun pukeutuneena. Sysä-
yksen monipuoliseen ohjel-
mistoon ja teemailtojen ve-
tämiseen sain Katinkullan 
ravintolapäälliköltä ja sen jäl-

keen idea on poikinut esittää 
vaikkapa Elviksen tai Pau-
la Koivuniemen, Dannyn tai 
monen muun iskelmätähden 
lauluja tai laulaa finnhittejä. 
Olen paljon esiintynyt lapsille 
esimerkiksi kylpylöissä ja las-
kettelukeskuksissa, joihin toi-
vottiin ohjelmaa lapsillekin. 
Voin vaihtaa roolini laulajas-
ta lasten leikittäjään ja olen 
esiintynyt muun muassa joka 
vuosi Syötteen Romekievaris-
sa Simosauruksena ja Kaptee-
ni Kaskelottina. 

Simo kertoi kouluttautu-
neen klassiseen musiikkiin 
ja olevansa ensi syksynä val-
mistumassa musiikin opet-
tajaksi Oulun yliopistosta. 
Nuorena opettajan työ ei kiin-
nostanut, vaan hän teki keik-
kaa lähes jokaisena viikonpäi-
vänä. Hän keikkailee edelleen 
yhden miehen Simodeus-or-
kesterinsa kanssa nykymu-
siikkitekniikan sen mahdol-
listaessa.

Simodeuksen keikka- ja 
työmatkat ovat ulottuneet 
Helsingistä Lappiin ja ul-
komaillekin. Viime itsenäi-
syyspäivänä hän esiintyi 
Amerikan Atlantassa Suomi-
Amerikka kauppakamarin it-
senäisyysjuhlassa. 

- Koska palautuminen yö-
keikoista on tällä iällä jo aika 
rankkaa, saatan tulevaisuu-
dessa joutua vaihtamaan työ-
täni siten, että keikkailen vain 
viikonloppuisin ja opetan ar-
kipäivisin. Sunnuntaisin, jos 
liikun Oulun seudulla ja jos 
sää sallii, käyn laulamassa 
Aittatorilla Kahvilamakasii-
nissa. 

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki. P. 08 8161 480.
Avoinna: ma-pe 9-18, la sopimuksen mukaan.

hoidot 
alk. 25 €

Kesän rasittamat
hiukset kuntoon

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

MYÖS 
LAHJA-

KORTIT

Koko kehon vyöhyketerapia
Lymfaterapia 
Vauvahieronta
Hemmotteluhoidot 
Suolahuone palvelut
Xcryo paikallinen hoitolaite

Terveystie 9, Kiiminki

Kiiminkipäivillä lapsilla on 
mahdollisuus poniratsastuk-
seen lauantaina 3.8. Willa-
Hillan eläinpalveluiden Jas-
ka poni on paikalla klo 10-13.

-Parilla eurolla pääsee rat-
sastamaan, painorajoituksen 
ollessa 40 kiloa, kertoo Marjo 
Ratilainen WillaHillasta.

Jaska on ennenkin vierai-
lut Kiiminkipäivillä, joten 
tuttu ja turvallinen ratsu on 
tulossa paikalle lasten ilok-
si. MTR

WillaHillan Jaska ponilla ratsastamaan

WillaHillan Jaska on paikalla 
lauantaina 3.8. 

Tulen lauantaina 3.8. 
tapaamaan Sinua:

KLO 10.30-12.30 
Kiiminkipäiville 
demariteltalle  

KLO 13 
Kellon kesäpäiville

Tavataan lauantaina!

Tytti Tuppurainen

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4)

Bingo

Hannuksen kotisivut: hannus.kiiminki.dy.fi

(14.8.,	28.8.,	jne)	klo	18,	alkaen	klo	17.45	odottelubingolla.
PÄÄVOITTO VÄH. 100 EURON OSTOKORTTI. 

Mitä enemmän pelaajia sitä suuremmat voitot.

joka PARITTOMAN 
VIIKON KESKIVIIKKONA

BINGO myös 
Kiiminkipäivillä 

la 3.8. klo 16. 

Tervetuloa!

HANNUKSEN KYLÄYHTEISÖN 

Pelilehtien myynti alkaa 
klo 15 esiintymislavan 

läheisyydessä.

Huom!

www.yrittajat.fi/kiiminki

Liity jäseneksi
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•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

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

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

KIIMINGIN 
ERISTYS OY

Misty Rocks viihdyttää rokkimusiikillaan 
perjantaina yömyöhään
Oululainen rock coverbän-
di Misty Rocks tanssittaa 
Kiiminkipäivillä perjantai-
illasta yömyöhään. Illan mu-
siikki koostuu rokkiklassi-
koista, listalta löytyy biisejä 
mm Hurriganesilta, Bryan 
Adamsilta, The Animalsilta, 
Kissiltä ja Dingolta.

-Soitamme menevää ja 
tanssittavaa rokkia sekä suo-
meksi että englanniksi. Co-
ver versiomme on sovitettu 
oman bändimme näköisik-
si, eivätkä ole aina yksi yh-
teen alkuperäisen kappaleen 
kanssa, kertoi bändin basisti 
Mika Kemppainen.   

Bändi on perustettu 2018 
mutta sen takana on pit-
kän linjan musiikinharras-
tajia, joista kukin on soitta-
nut aiemmin eri tahoillaan 
erilaisissa kokoonpanois-
sa. Jäsenet löysivät toisen-
sa muusikoiden nettipalstan 
ja yhteisten tuttujen välityk-
sellä. Bändin solisti on Kat-
ri Halla-aho, kitaraa soittaa 
Jouni Järvinen ja Janne Laine, 
bassoa soittaa Mika Kemp-
painen ja Marko Niemi soit-
taa rumpuja. 

 -Olemme kaikki keski-
ikäisiä ja vakituisessa työs-

sä olevia, joten musiikki on 
meille mieluinen harras-
tus. Treenaamme viikoittain, 
mutta keikkoja tehdään vain 
viikonloppuisin tai loma-
ajalla. Emme tunteneet toi-
siamme aiemmin emmekä 
ole soittaneet yhdessä ennen 
Misty Rocksia, mutta saman-
lainen musiikkimaku ja huu-
morintaju yhdistivät poru-
kan nopeasti, Mika mainitsi.

Mika kertoi olleensa alun 
perin kitaristi, mutta vaih-

taneensa soitinta, kun aiem-
massa bändissä tarvittiin ba-
sistia. Hän uskookin, että 
jokainen oppii soittamaan, 
jos tahtoa ja intoa löytyy tar-
peeksi. Mikan mukaan mu-
siikin itseopiskelu on nyky-
ään helpompaa internetin 
ansiosta. 

Bändin ohjelmisto pi-
tää sisällään monipuolises-
ti rockmusiikkia vanhoista 
klassikoista nykypäivään ja 
sitä voidaan myös laajentaa 

Musiikki on Misty Rocksin jä-
senille mieluisa harrastus. Kii-
mingissä yhtye esiintyy perjan-
taina ensimmäistä kertaa.

toiveiden mukaan. Bändiä 
voi pyytää esiintymään esi-
merkiksi firman juhliin, pik-
kujouluihin tai häihin. 

Kiiminki-päivien esiinty-
minen on Misty Rocksin en-
siesiintyminen Kiimingissä. 
Parin tunnin aikana torilla 
on mahdollisuus nauttia me-
nevästä musiikista sekä tans-
sia. Bändi toivoo, että hyvä 
musiikki ja sää saa kaiken-
ikäiset ihmiset liikkeelle hie-
man kauempaakin.

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

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

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

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

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

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

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

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:N HALLITUS 2019

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

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

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

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

Kiimingin Yrittäjät ry:n hallitus 2019: Sirpa Runtti, Teuvo Järvenpää, Jukka-Pekka Pihlaja, Rau-
no Salmela, Miika sutinen (pj), Nina Valkola, Paula Paroll, Vesa Ojala, Riina Järvinen, Jouni Nis-
si ja Sirpa Eskola.
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Jokrates opettaa tekemään rap-musiikkia 
ja laulaa perjantai-iltana

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

Jokrates esiintyy Kiiminki-
päivillä perjantai-iltana kello 
21.15 ja pitää sitä ennen nuo-
rille rap-työpajaa. 

- Voimaton, mielipaha 
kontrolloimaton/ Silitän sun 
poskea, mut sun sielu pois-
sa on/ Sä, joka ankeimmal-
le mökkireissullekin toit va-
lon/ Nyt se valo poissa on, 
aloittaa räppäri Jokrates lau-
lun Älä mene pois. Hän lau-
laa hyvin ja esitystä korostaa 
hyvin tehty video, joka löy-
tyy YouTubesta.

Joonatan Väisänen on 
22-vuotias oululainen räp-
päri. Viime perjantaina Qs-
tockissakin esiintynyt artis-
ti on rap-musiikista pitäville 
nuorille, etenkin freestyle-
räpin ystäville tuttu henki-
lö. Hän tekee biisejä ja kerää 
niitä levyllensä, joka näh-
nee päivänvalon ensi kesään 

mennessä.  
Joonatanin lempifilosofi 

on ollut Sokrates, joten hän 
sai siitä itselleen taiteilijani-
men vaihtamalla vain yhden 
kirjaimen. 

- Olen julkaissut kolme 
sinkkua ja kaksi on tulossa 
lähiaikoina, mutta eivät ehdi 
Kiiminki-päiviin mennessä. 
Olen pienestä asti opiskel-
lut musiikkia ja soittanut eri 
soittimia. Toistaiseksi teen 
räppiä, mutta saa nähdä mitä 
se on tulevaisuudessa, Joo-
natan tuumailee.  

Hän kertoi tykkäävänsä 
tehdä rap-musiikkia, koska 
siinä pystyy sanomaan pal-
jon lyhyessä ajassa. Mielen-
kiintoisia asioita ovat Joo-
natanin mielestä sanojen 
asettelu ja se, miten teksteil-
lä voi maalata kuvia.

Työpajassa Joonatan opet-

taa nuoria tekemään riimejä 
ja riimittämään. Hän ei näe 
itseään erityisemmin kantaa 
ottavana räppärinä, vaan te-
kee musiikkia fiiliksen mu-
kaan. Hän toivookin laulujen 
tekemisestä kiinnostunei-
ta nuoria mukaan työpajal-
leen. Rap kiinnostaa enem-
män nuoria kuin vanhempia 
ja moni rap-artisti lopettaa 
räppäämisen iän karttuessa. 
Räppääminen vaatii nokke-
luutta ja rytmitajua sekä ka-
rismaa ja huumorintajua. 

- Aloitin räppäämisen 
12-vuotiaana ja kouluikäise-
nä esiinnyin koulun juhlis-
sa. Aloitin baareissa keikkai-
lemisen vasta täysi-ikäisenä. 
Rap-muusikoilla ja laulajil-
la on mahdollista tavata toi-
siaan rap-festivaaleilla ja -ta-
pahtumissa. Miesräppääjiä 
on alalla huomattavas-

ti enemmän kuin naisia, mut-
ta todella hyviä naisräppä-
reitä on noussut huipulle 
viimevuosina, Joonatan mai-
nitsi. 

Joonatan kertoi opiskel-
leensa räppäämään yksik-
seen, mutta toki laulunopet-
taja on ollut neuvomassa, 
miten hengittää ja miten saa 
äänensä paremmin kestä-
mään.  

- Minulla henkilökoh-
taisesti on pitänyt paljon 
harjoitella ja työstää lau-
lamista. Opiskelen musii-
kinopettajaksi Oulun yli-

Joonatan Väisänen on räpän-
nyt 12-vuotiaasta saakka.   

opistossa ja työskentelen 
asiakaspalvelijana Exit Oulu 
-firmassa. Henri Pesonen 

toimii DJ:nä esityksissäni ja 
huolehtii musiikista.

Markkinajooga sopii kaikille

Kiiminki-päivien aikana on 
mahdollisuus kokeilla joo-
gaamista lauantaina päiväl-
lä. Tapahtuma on maksuton 
ja joogaa kannattaa kokeilla 
- Se sopii kaikille ja siitä saa 
hyvää oloa niin keholle kuin 
mielellekin.

Kouluttaja ja joogaopetta-
ja Maria Kauppi perusti Pop 

Up Yogan Oulun vuonna 
2016 ja hieman myöhemmin 
myös Rovaniemelle. Jooga-
kokemusta hänellä on sitä-
kin enemmän. Hän on opis-
kellut ja opettanut joogaa jo 
vuodesta 2000 ja harrasta-
nut vuodesta 1993. Kaikilla 
muillakin Pop Up Yoga Ou-
lun opettajilla pitkä kokemus 

joogan opettamisesta ja kaik-
ki opettajat ovat myös kou-
luttautuneet.

- Pop Up Yogalla ei ole 
omia toimitiloja, vaan me 
järjestämme kursseja ja ta-
pahtumia yhteistyötahojen 
kanssa. Olemme keskittänyt 
toimintamme Oulun seudul-
ta pohjoiseen, jossa pohjoi-
sin retriitti on Kilpisjärvellä, 
yrittäjä Kauppi mainitsi.

Kiiminki-päivillä on lau-
antaina kello 15 mahdol-
lisuus kokeilla ja tutustua 
joogaan ottamalla mukaan 
joogamaton, pyyhkeen tai 
muun alustan ja kokeiluha-
luisen sekä iloisen mielen. 
Mitään ei tarvitse osata ja ta-
pahtumaan voi tulla yksin tai 
kaverin kanssa – Pop Upin 
porukkaan ovat kaikki terve-
tulleita, kuten Maria kertoi.

Pop Up Yoga on saa-
nut suuren suosion myös 
Koitelin Joogapäivillä. Kii-
minki-päivien lauantai-ilta-
na on mahdollisuus osallis-
tua Koitelin Jooga iltaan ja 
rauhoittua koskien pauhus-
sa. Joogan jälkeen loppuren-
toutuksessa soivat tiibetiläi-
set äänimaljat. Sen voi kokea 
Koitelissa Sahasaaren laval-
la lauantaina 3.8. kello 17-19, 
ota mukaan oma joogamat-

Yrittäjä, joogaopettaja Maria Kauppi ja toimistokoirat Luna ja 
Martti. Pop Up tarjoaa joogaa kaikille. 

to/alusta ja viisi euroa kä-
teistä pääsymaksuun.

Pop Up Yoga järjestää 
myös suurella sydämellä to-
teutettuja joogakursseja, ret-
riittejä, aikuisten joogaleirejä 
sekä jooga- ja pilates kursse-
ja. Yritys järjestää jooga- ja 
pilatestapahtumia ja work-
shoppeja niin lajien opettajil-
le kuin asiakkaille.

- Meiltä voi tilata myös 
oman työ- tai kaveriporukan 
tilaisuuksiin oman joogatun-
nin tai vaikkapa skumppa- 
tai olutjoogaa juhlia virkis-
tämään. Valikoimasta löytyy 
mm. jooga, pilates, puisto-
jooga, sekä kehonpainohar-
joittelu ja PT- sekä Life Co-
aching valmennus, Maria 
vinkkaa.

Oulun puistojoogat pyö-
rivät säävarauksella elo-
kuun loppuun saakka Aino-
lan museon takana. Ne ovat 
hyvin suosittuja samoin kuin 
perhe- ja vauvajoogakin, jot-
ka ovat vakioviikkotunte-
ja. Joogaa harrastavat nykyi-
sin niin naiset kuin miehet 
ja nuorisokin. Tarkan aika-
taulun puistojoogiin löydät 
www.popupyogaoulu.com

Pop Upin opet Merja Turunen ja Rita Porkka. Ilo, turvallisuus ja 
yhteenkuuluvuus ovat Pop Upin opettajien kantavat periaatteet. 

§LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA

VARATUOMARI
Puh. 0400 585 286

MAKSUTON NEUVONTA!
●  Rikos- ja riita-asiat
●  Oikeudenkäynnit
●  Avioerot, lasten huolto, 
 tapaaminen ja elatus

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 Oulu
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Eläkeliiton Kiimingin yhdis-
tys esittää noin tunnin ajan 
ohjelmaa perjantaina 2.8. kel-
lo 15.30 Kiiminkipäivillä. 

Yhdistyksellä on vilkasta 
toimintaa. Heinäkuun puo-
len välin jälkeen toteutettiin 
kesäretki Suomussalmelle, 
josta tässä matkakertomus. 

Lähtöaamu keskiviikkona 
17.7. valkeni pilvisenä ja ko-
leana, kun 36 yhdistysken jä-
sentä lähti matkaan iloisin ja 
odottavin mielin kohti Koil-
lismaata ja Kainuuta. En-
simmäiset kahvit nautimme 
Kosken Topparissa Taival-
koskella. Vierailimme myös 
maineikkaassa Jalavanpirtis-
sä ja siellähän oli runsaasti 
ostosmahdollisuuksia. Mat-
ka jatkui Jokijärvelle Saijan 
lomakartanoon, jossa päiväl-
lisen jälkeen Pölkkyteatteril-
la esitettiin Luponmakaajat. 
Siinä nähtiin ja kuultiin tun-
nelmia savottakämpällä en-
nen uiton alkamista. 

Seuraavana päivänä Sai-
jassa nukutun yön ja aamiai-

Eläkeliiton jäsenillä onnistunut retki 
Koillismaalle ja Kainuuseen

sen jälkeen matkamme jatkui 
Ämmänsaareen. Matkalla 
pysähdyimme erääseen ky-
läkauppaan ostoksille. Tar-
jolla oli tavaraa jopa kar-
hulangasta lähtien. Matkan 
varrella tutustuimme myös 
Hiljaisen kansaan ja niitty-
kahvilaan, missä nautittiin 
nokipannukahvit räiskälei-
den kera. Talon emäntä Rit-
va Huttunen lauloi meille 
Kainuu-aiheisen laulun erit-
täin kauniilla äänellä. 

Ämmänsaaressa majoi-
tuimme hotelli-kylpylä Kian-
non kuohuihin. Päivällisen 
jälkeen siirryimme Kesäte-
atteri Retikkaan katsomaan 
esitystä Vesi Kielellä, jossa 
aiheena oli elämää pienes-
sä kunnassa iloineen ja vai-
keuksineen. 

Matkan kolmantena päi-
vänä perjantaina matkus-
timme Kianta-laivalla Ilma-
ri Kiannon Turjanlinnaan 
oppaan johdolla. Lauloim-
me pihalla oppaan johdol-
la Kainuun maakuntalaulun 

”Kuulkaa korpeimme kuis-
kintaa”. Matka jatkui Puo-
langalle, jossa meitä odotti 
yllättäen erään liikemiehen 

Teatteri Retikassa Suomussalmella on yli 1000 hengen katsomo, joka on täyttynyt kerta toisensa jälkeen kesäisten esitysten aikana. 

LC Kiiminki, Lions Club Kii-
minki tai tuttavallisemmin 
ihan vain Kiimingin leijonat 
näkyy paikallisille monin eri 
tavoin. Kiiminkipäivillä lei-
jonat järjestävät perjantaina 
kello 18 lapsille keppihevos-
kisat. 

Osalle kiiminkiläisis-
tä syksyllä ja keväällä auton 
renkaiden vaihdon ollessa 
ajankohtainen tulee mieleen 
Kiimingin renkaanvaihto-
tapahtuma, jonka jo usei-
ta vuosia ovat leijonat jär-
jestäneet. Pienistä maksuista 
koostuva tuotto menee hy-
väntekeväisyyteen paikal-
listasolla. Tänäkin keväänä 
renkaita vaihdettiin Eskolan 
tallilla useaan autoon ja siinä 
autoansa odotellessa sai kau-
panpäälle pullakahvitkin.

Pienistä panteista  
suuri apu
Paikallisten kauppojen pul-
lonpalautuspisteillä kävijät 
ovat ehkä huomanneet vie-
ressä olevat isot läpinäkyvät 
keräyslaatikot. Pullonpalau-
tuskuittien kerääminen on 
yksi monista tavoista, joil-
la leijonat saavat varoja aut-
tamistyöhön. Keräyslaa-
tikkoon voi kuka tahansa 
tipauttaa oman pullonpalau-
tuskuittinsa tai vaikkapa ko-
likot taskun pohjalta ja näin 
olla mukana hyväntekeväi-
syystyössä.

Hyväntekeväisyydes-
tä tunnetut leijonat ovat ny-

Kansainvälisesti, kansallisesti ja etenkin paikallisesti

Lions Club auttaa Kiimingissä
kyisin myös puhtaiden vesi-
en puolestapuhujia. Leijonat 
puhtaan veden puolesta 
-hankkeen tavoitteena on 
luoda uusia vesien suojelun 
toimenpiteitä, vaikuttaa kan-
salaisten asenteisiin ja valin-
toihin yli sukupolvirajojen. 
Hanke edistää yhteistyössä 
koulujen kanssa myös vesis-
töjen ja ympäristön lukutai-
toa.

Yksi Kiimingissä näkyvis-
tä projekteistamme onkin ol-
lut roskienkeräyspäivä. Tä-
män projektin muistavat 
varmasti parhaiten lapset, 
jotka ovat olleet innokkai-
na siivoamassa yhteistä ym-
päristöämme. Tänä vuonna 
huikeat 1400 henkeä osallis-
tui ympäristönsiivoushaas-
teeseemme täällä Kiimingis-
sä. Mukana oli jälleen mm. 
kouluja ja päiväkoteja - suuri 
kiitos niille kasvatustyötä te-
keville aikuisille, jotka mah-
dollistivat lasten osallistumi-
sen tähän tärkeään asiaan.

Riemua lasten elämään
Keppiheppailuun me Kii-
mingin leijonat olemme oi-
kein erikoistuneet. Erityises-
ti lapsiperheiden suosiossa 
olevia keppariratoja on pis-
tetty pystyyn jo lukuisat ker-
rat eri tapahtumissa. Keppi-
heppailulla haluamme tuoda 
iloa, riemua ja onnistumisia 
lasten elämään. Ja toki kai-
kenikäiset voivat osallistua. 

Täten kutsumme ihan jokai-
sen asiasta kiinnostuneen ko-
keilemaan keppiheppailua 
Kiiminkipäiville perjantaina 
kello 18.

Kiimingissäkin on perhei-
tä, joissa mietitään joulun lä-
hestyessä, miten noista päi-
vistä selvitään. Ylimääräistä 
rahaa ei ole jouluruokaan, 
puhumattakaan joululah-
joista joista jokainen lapsi 
iloitsee. Kiimingin leijonat 
toteuttavat Joulupuu-kerä-
yksen, jonka ajatuksena on 
tuoda jouluapua näihin per-
heisiin. Joulupuu-keräys jär-
jestetään tulevanakin joulu-
na ja kaikilla mahdollisuus 
olla mukana auttamassa. 
Osallistua voi lähempänä 
joulua ilmoitettavilla tavoil-
la joko rahalahjoituksella tai 
ostamalla joululahjan tietyn 
ikäiselle lapselle/nuorelle. 
Teemme jouluavun perille 
saamiseksi yhteistyötä Kii-
mingin seurakunnan kanssa.

Me palvelemme
Leijonatoiminta on vapaaeh-
toista, yleishyödyllistä palve-
lutoimintaa. Kansainvälinen 
teemamme on ”Me palve-
lemme”.  Auttamiskohteina 
ovat niin lapsiperheet, nuo-
ret, ikääntyneet kuin muut-
kin apua tarvitsevat ryhmät 
sekä yksityiset henkilöt. Lei-
jonilla on kansainvälisesti 
sekä kansallisesti suuria pro-
jekteja kuten Leijonat puh-

taan veden puolesta, jonka 
avulla pyritään lisäämään 
tietoisuutta oman toimin-
nan vaikutuksesta vesistöi-
hin, mutta lionsklubien tär-
kein kohde on oma lähialue 
ja asuinympäristö. Kiimin-
gin leijonat ovat tänä vuon-
na mukana myös Qstockissa 
teemalla puhtaat vedet.

 Klubin varainkeruu on 
läpinäkyvää ja kerätyt varat 
suunnataan 100 prosenttises-
ti avustuskohteisiin.

LC Kiiminki on vuodes-
ta 2012 ollut ns. sekaklubi, 
mikä tarkoittaa jäseninä ole-
van sekä miehiä, että naisia. 
Meillä on koko ajan ”haku 
päällä”, eli lions-toimin-
ta kaipaa uusia auttamises-
ta ja hyväntekeväisyystyös-

tä kiinnostuneita henkilöitä 
mukaan. Jos kiinnostus toi-
mintaamme kohtaan herä-
si miltä tahansa kantilta, tule 
juttelemaan kanssam-
me esim. Kiiminkipäivillä. 

LC Kiiminki on Kiiminkipäivillä kumpanakin päivänä omalla osas-
tollaan. Kuva viime vuoden vuoden tapahtumasta.

LC Kiiminki kutsuu kokeilemaan keppiheppailua Kiiminkipäiville perjantaina kello 18.

Olemme paikalla sekä per-
jantaina että lauantaina.

Mauri Pohjanen
presidentti LC Kiiminki

tarjoamat munkkikahvit. 
Tietenkin kahvipaikassa tuh-
lattiin viimeisiä roposia vaa-
tekaupan tuotteisiin. 

Kotiin saavuimme illan-
suussa kuka enemmän tai 
vähemmän levänneenä – hy-
vin tyytyväisin mielin. Toi-

han retki vaihtelua arkisen 
elämämme rytmiin. 

Heimo Pelkonen
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Kiimingin Grillillä pelattiin 
kahden miljoonan euron jokerivoitto

Kahvituspäivänä oli paikalla Veikkauksen aluepäällikkö Jan-Erik Bäckström sekä grillin yrittäjät 
Kyösti ja Minna Huru. 

Veikkaus tarjosi kakkukahvit 
keskiviikkona 5.6. Kiimingin 
Grilli-Kioskissa. Tarjolla oli 
Putaan Pullan valmistamaa 
Jokeri-kakkua 200 ensimmäi-
selle.

Kiimingissä pelat-
tiin kahden miljoonan eu-
ron jokerivoiton tuonut peli 
kierroksella 21/2019. Tup-
laamalla pelattu onnenku-
ponki oli jätetty Kiimingin 
Grilli-Kioskille, jossa pääs-

tiin juhlistamaan vuoden 
suurinta jokerivoittoa. Joke-
rista oli löytynyt toukokuun 
alkuun mennessä tänä vuon-
na yhteensä kolme miljoo-
navoittoa. Kahta miljoonaa 
euroa juhlittiin Kiimingin li-
säksi Lahdessa tammikuun 
lopussa ja Helsingissä helmi-
kuun puolivälissä. 

Kiimingin Grillin yrittäjä 
Minna Huru kertoi olevansa 
kovasti yllättynyt ja iloinen 

Putaan Pulla oli leiponut ai-
heeseen sopivan kakun.

tällaisesta voitosta. 
-Kakkukahvit järjestettiin 

iloisissa tunnelmissa. Minul-
la ei ole mitään tietoa voitta-
jan henkilöllisyydestä. Tie-
toon on tullut, että hän on 
käynyt lunastamassa voi-
ton Veikkauksen toimistolla 
Vantaalla, kertoi Huru. 

HT 
Kuvat Kiimingin Grilli 

Täytekakkukahvit maistuivat Jokerivoiton kunniaksi.

Kauneushoitola Mirandas on 
huolehtinut kiiminkiläiset 
ja lähiseutujen asukkaiden 
kauneudesta ja hyvinvoin-
nista jo yli 30 vuotta. Mi-
randas tarjoaa monipuolisia 
hoitoja sekä naisille että mie-
hille ja valikoimaan kuulu-
vat myös erikoiskasvohoidot 
ja koneelliset kasvohoidot.

-Perustin oman yrityksen 
pian valmistumiseni jälkeen. 
Ala on muuttunut paljon ku-
luneiden vuosikymmenten 
aikana ja mukaan ovat tul-
leet sekä neulashoidot että 
koneelliset hoidot, yrittäjä 
Raija Neuvonen kertoo.

Kauneushoitola Mirandas 
kauneudenhoidon asiantuntija

Raija Neuvonen on palvellut asiakkaita kauneushoitola Mirandaksen yrittäjänä yli 30 vuoden ajan.

Hän toteaa itse mielellään 
tekevänsä hoitoja myös ko-
neellisesti ja neulashoitojen 
soveltuvan hyvin esimerkik-
si arpien korjauksiin ja ryp-
pyjen häivyttämiseen.

-Hemmotteluhoidot teen 
kuitenkin aina käsin. Koneel-
la ei saada samaa hyvänolon 
tunnetta asiakkaalle, Raija 
kertoo.

Kasvohoitojen lisäksi Mi-
randas tarjoaa jalkahoitoja 
ja sokerointeja, ripsien kes-
totaivutukset, sekä -värjäyk-
set. Käsihoidot ja Shellack 
uv-lakkaukset kuluvat va-
likoimiin, sekä monenlaisia 

meikkauksia kevyestä päivä-
meikistä häämeikkauksiin.

Mirandaksen asiakaskun-
ta koostuu Kiimingin lisäksi 
Oulusta ja kauempaakin tu-
levista asiakkaista.

-Paljon on vuosien aika-
na tullut vakioasiakkaita, jot-
ka ovat yrittäjälle tärkeä asia-
kasryhmä. Yhtä tärkeitä ovat 
tietenkin myös uudet asiak-
kaat, joita on ilahduttavasti 
Mirandakseen riittänyt, Raija 
Neuvonen toteaa ja toivottaa 
kaikki tervetulleiksi Kaune-
ushoitola Mirandakseen Kii-
mingin keskustassa sijaitse-
viin toimitiloihin. MTR

Meiltä kaikki kosmetologiset 
palvelut ammattitaidolla!
Upeat UUDET sarjat Bion ja 
Gernetic nyt hoitolastamme!
Kauneus on  ammattimme.
Tervetuloa hoitolaamme!

Terveystie 6 Lasitori p. 050 470 4887
Avoinna: ti-pe  9.30-17.30 | la 10-14
Avoinna kesäaikaan ti-pe 9.30-17.30
Lauantaisin vain sopimuksen mukaanwww.kauneushoitolamirandas.com

Kuva & Muste
Passikuvat
Tulostinmusteet
Erittäin edulliset värikasetit
ja mustepatruunat esim.
Samsung CLT-K404S 32,90€
HP 364XL multipack 21,50€
Brother TN-2320 23,90€
Epson 29XL multipack 22,90€
HP 17A 26,90€HP 17A 26,90€
katso lisää verkkokaupastamme!

Terveystie 2A L3
Kiiminki

p.040 6311 375
www.kuvamuste.fi

Avoinna
Ma-To 10-17

Pe 9-16

Avainpalvelu

Kellon paristot

Valokuvat
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Halpa-Hallilla on menos-
sa 50-vuotisjuhlavuosi, jon-
ka aikana hyväntekeväi-
syyskampanjassa kerätään 
varoja kotimaassa vähäva-
raisissa perheissä asuvien 
lasten koulunkäynnin ja har-
rastusmahdollisuuksien tu-
kemiseen. Halpa-Halli to-
teuttaa kampanjan yhdessä 
Pelastakaa Lapset ry:n ja ta-
varantoimittajien kanssa.

- Olemme harjoittaneet 
hyväntekeväisyyttä pitkään 
monin eri tavoin. Juhlavuo-
den kunniaksi päätimme to-
teuttaa tavallista isomman 
kampanjan, jossa korostuvat 
paikalliset avustuskohteet 
ja perheiden hyvinvointi. 
Pelastakaa Lapset oli meil-
le helppo valinta yhteistyö-
kumppaniksi, koska halu-
simme toteuttaa laadukkaan 
kampanjan yhdessä hyvä-
maineisen, luotettavan ja tur-
vallisen kumppanin kanssa, 
kertoo Kokkolan Halpa-Hal-
li Oy:n markkinointipäällik-
kö Juha Hakala.

Hänen mukaansa monis-
sa vähävaraisissa perheissä 
lasten elämä on saanut uu-
den suunnan, kun Pelasta-
kaa Lapsilta saatu taloudel-
linen apu on mahdollistanut 
esimerkiksi nuoren lukio-
opinnot.

- Halpa-Hallilla on vah-
va arvopohja, jossa koros-
tuu perheiden hyvinvointi. 
Tukemalla lasten ja nuorten 
harrastustoimintaa ja kou-
lunkäyntiä pystymme sa-
malla ehkäisemään syrjäy-
tymistä, Hakala korostaa ja 
kiittää myös kampanjaan 
mukaan lähteneitä tavaran-

Halpa-Hallin juhlavuoden kampanja tukee 
vähävaraisten perheiden lapsia

toimittajia.
-Kiimingin Halpa-Hal-

lissa olemme innolla kam-
panjassa mukana tekemässä 
yhdessä hyvää, kertoo apu-
laismyymäläpäällikkö Hen-
nariikka Hinttala.

Kiimingissä laajennus 
Kiimingin Halpa-Halli on 
valittu viime vuonna vuoden 
Halpa-Halli-myymäläksi. 

-Meillä on hyvä työilma-
piiri ja tiimityöskentely toi-
mii. Asioita tehdään yhdessä 
myymälässä, ketjun sisällä ja 
tavarantoimittajien kanssa, 
kertoo Hennariikka Hintta-
la Kiimingin Halpa-Hallista.

Tiimityöskentelyn toi-
mivuuden lisäksi Kiimin-
gin myymälän vahvuuksiksi 
palkitsemisperusteluissa to-
dettiin tuotteiden hyvä tuo-
reus, saatavuus ja palvelu. 
Lisäksi myymälä on ajan-
kohtainen ja siisti.

Voidakseen jatkossakin 
palvella asiakkaitaan par-
haalla mahdollisella taval-
la, on Kiimingin myymä-
lä saamassa 900 neliömetrin 
laajennusosan, joka avataan 
joulukauppaan.

-Kaikki osastot saavat laa-
jennuksen myötä lisää tilaa 
ja tuotteita. Elintarvikeosas-
ton kylmätilat laajenevat ja 
kahvilaan tulee lisää asia-
kaspaikkoja, Hinttala iloitsee 
myymälän laajennuksesta.

HH Keittiö on saavutta-
nut kiiminkiläisten suosion 
hyvällä, edullisella ruualla, 
joten lisääntyvät asiakaspai-
kat tulevat myös tarpeeseen.

Käynnissä olevat raken-
nustyöt eivät vaikuta auki-

Kiimingin Halpa-Halli-myymä-
lä saa joulusesonkiin lisätilaa 
lähes 900 neliömetriä.

oloaikoihin tai tuotteiden 
saatavuuteen. Kauppaa käy-
dään normaaliin tapaan, ra-
kennuksen jatkuessa työsei-
nän takana Ouluun päin.

Henkilökuntaa Kiimingin 
myymälässä työskentelee lä-
hes 50. MTR

Kiimingin Halpa-Halli palkittiin ketjun vuoden myymäläksi 2018. Apulaismyymäläpäällikkö Hennariikka Hinttala voittopokaali kädes-
sään, seuranaan osa myymälän henkilökuntaa. 

Yli 40-vuotias Kiimingin 
Eläkeläiset ry on Suomen 
vanhimman, tänä vuonna 
60-vuotisjuhlavuottaan viet-
tävän Eläkeläiset ry:n jäsen-
yhdistys. Kolmen pohjoi-
sen aluejärjestön yhteinen 

Kiimingin Eläkeläiset mukana järjestön 60-vuotisjuhlavuodessa
Kiimingin Eläkeläiset esittävät perinteisesti ohjelmaa perjantaina kello 14.30 Kiiminkipäivien alussa.

Yhdistys tekee useita retkiä 
vuoden aikana. Tässä olem-
me Levillä syksyllä 2018. 

60-vuotisjuhla on 6-7.8. Ou-
lussa Rotuaarilla ja Toppilan 
Möljällä. Valtakunnallinen 
yhteinen pääjuhla on 4.12. 
Helsingissä.

Yhdistyksemme toiminta 
on vireää. Kuukausittain on 

kolme kerhotapaamista: kak-
si porinakerhoa ja yksi muis-
tikerho. Innokas lauluryhmä 
harjoittelee joka viikko. Ryh-
mällä on hanuristi ja vetäjä, 
joka valitsee ohjelmiston ja 
toimii esilaulajana.

Esiintymisiä on usei-
ta vuodessa erilaisissa tilai-
suuksissa. Matkoja tehdään 
useita vuodessa mm. teat-
teri- ja kylpylämatkoja sekä 
joka toinen vuosi anotaan 
5-päiväinen tuettu ohjelmal-
linen ryhmäloma.

Liikuntaa harrastetaan 
saleilla ja luontopoluilla. 
Kesäisin on kerran viikos-
sa naisten lenkki maastos-
sa. Yhdessä tekeminen tuo 
ikääntymiseen iloa ja sosiaa-
lisuutta.

Timo Heikkinen
puheenjohtaja
Kuvat Tauno Honkanen

Kiimingin Eläkeläiset ry.n laulukuoro yhdistyksen pikkujoulussa 2018.
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Oletko kasvuhakuisen yrityksen ruorissa, suuntana 
kenties kansainväliset markkinat? Laadukkaat yritys-
palvelumme ovat Oulun alueen yritysten käytössä aina 
liikeidean sparraamisesta lähtien.

AUTAMME  
YRITYSTÄSI KASVAMAAN

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

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

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

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

Tutustu myös  
sähköisiin palveluihimme

Tarjoamme käyttöösi mm. toimitila- ja 
tontti pörssin, kattavan yrittäjän tietopa-
ketin sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi 
rahoitusmahdollisuuksista.

oulu.combusinessoulu.com |  CHAT

VIENNIN EDISTÄMINEN
Toimimme aktiivisesti kansainvälisessä yritys-
kentässä, jotta alueemme yritykset verkottuvat 
eri puolille maailmaa. Teemme vienninedistä-
mismatkoja, tapaamme potentiaalisia yhteis-
työkumppaneita ja rahoittajia sekä avustamme 
myyntineuvottelujen järjestämisessä.

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

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

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

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

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

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

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

LÄHETÄ MEILLE 
tiedote tai uutisaihe  
media@businessoulu.com

BUSINESSOULUN PALVELUT YRITYKSILLE
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Kun on yhteistä tahtoa, löy-
tyvät lopulta myös keinot: jo 
pari vuotta sitten syntyi idea 
löytää Oulusta tila ja toimin-
not, joilla kohtautetaan sa-
man katon alla työnantajat, 
yritykset, opiskelijat, osaajat 
ja ylipäänsä aktiiviset ihmi-
set kaupungista ja kauempaa 
maakunnasta. Se toteutuu 
nyt Hallituskadulle nouse-
van BusinessAseman muo-
dossa. 

Postitalon tiloihin raken-
tuu noin 2000 neliön koko-
naisuus, jonka perustoimin-
toja pyörittää kuusi toimijaa. 
Mukana ovat OSAO, Yritys-
kylä Yläkoulu, 4H Business 
Lab, TE-palveluiden yri-
tyspalvelut, Oulun Seudun 
Uusyrityskeskus ry ja Busi-
nessOulu.

-Toteutustapoja on hah-
moteltu eri verkostois-
sa täkäläisten elinkeino- ja 
työllisyystoimijoiden, oppi-
laitosten ja yritysten kanssa. 
Perusidea on pysynyt koko 
ajan samana, eli tarkoitukse-
na on tuoda yhteen työt ja te-
kijät, kertoo BusinessOulun 
yhteisökoordinaattori Hele-
na Poukkanen.

BusinessAsema avataan 
tammikuussa 2020. Yrittä-
jä saa apua eri vaiheisiin ja 
tarpeisiin: Uusyrityskeskus 
auttaa jo yritysidean spar-
raamisessa, BusinessOulun 
elinkeinopalvelut muun mu-
assa kaupallistamisessa ja di-
gitaalisen myynnin kehit-
tämisessä. BusinessOulun 
työllisyyspalveluista löytyy 

BusinessAsema tuo työt ja tekijät yhteen
eri alojen osaajia työvoima-
tarpeisiin. Myös TE-palve-
lut auttavat löytämään uusia 
osaajia ja kehittämään ny-
kyisen henkilöstön osaamis-
ta. Lisäksi yrittäjäksi aikovat 
saavat tukea yritystoiminnan 
aloittamiseen. OSAO Ovi 
vastaa osaajatarpeisiin kou-
lutuksen kautta.

Nuorimmat BusinessAse-
man asiakkaat ovat Yritys-
kylä Yläkoulussa vierailevia 
yhdeksäsluokkalaisia, joita 
jo toimivassa oppimisympä-
ristössä kävi päättyneen lu-
kuvuoden aikana kaikkiaan 
4000 eri puolilta maakuntaa. 
He oppivat pelin kautta tu-
loista, menoista ja kannatta-
vuudesta sekä ennen kaik-
kea omista vahvuuksistaan. 
4H Business Lab panostaa 
osaltaan nuorten 4H-yrittä-
jien työelämätaitojen kehit-
tämiseen järjestämällä heil-
le erilaisia koulutuksia sekä 
verkostoitumispaikan.

Kun eri toimijat tuodaan 
samaan tilaan, yhteistyö te-
hostuu, ja palveluita voidaan 
uudistaa ja parantaa, sanoo 
Helena Poukkanen. Yhdessä 
voi syntyä jotain uutta.

-Tila, johon yritykset, 
työnhakijat ja kuka tahansa 
saa tulla, mahdollistaa sen, 
että yhdessä voidaan tehdä 
jotain ennalta arvaamatonta, 
Poukkanen visioi.

Tiloihin rakentuva Digi-
paja avoimeen innovointiin 
tarkoitettuine FabLab-laittei-
neen on eri kohderyhmien 
käytössä, minkä lisäksi tiloja 

käytetään koulutukseen. Di-
gipaja toimii myös Busines-
sOulun työllisyyspalvelun 
työssäoppimisympäristönä. 
BusinessAseman tiloihin yh-
dessä yritysten kanssa raken-
nettava älyteknologia mah-
dollistaa erilaiset kokeilut 
sovellusten tuotteistamisek-
si sekä niiden esittelyn asi-
akkaille.

BusinessAsemalle tulee 
erilaisia työskentelypistei-
tä sekä erikseen varattavia 
neuvotteluhuoneita ja tapah-
tumatiloja. 150-paikkaiseen 
kahvila-ravintolaan nousee 
myös pieni esiintymislava. 
Parhaillaan kootaan ideoita 
BusinessAseman hyödyntä-
miseksi: myös kaupunkikult-
tuuri on tiloihin tervetullut 
lisä.

BusinessOulu muutti Pel-
tolasta Hallituskadulle Te-
letaloon viime lokakuussa, 
tavoitteena tuoda palvelut 
lähemmäksi keskustan yri-
tyksiä ja työnhakijoita. Vie-
reiseen Postitaloon rakentu-
va BusinessAsema liittää ne 
osaksi laajempaa kokonai-
suutta, joka tulee näkymään 
myös kaupunkikuvaa elä-
vöittävänä kohtaamispaik-
kana.

Tiedotus Business Oulu 

Yhteisökoordinaattori Helena 
Poukkanen BusinessAseman 
työmaalla.

jumppasalin lisäksi Kiimin-
kijoen, Jokirannan ja Yli-
kylän kouluilla. Aikuisten 
ryhmäliikunta painottuu 
Kimmokkeelle. Liikuntaryh-
mien lisäksi syksyn tarjon-
taan kuuluvat Kiloja pois ja 
hyvinvointia tilalle –kurssit, 
joista ensimmäinen aloittaa 
22.8.

Ilmoittautuminen lasten 
liikuntaryhmiin avataan tiis-
taina 6.8. seuran vuosittain 
ilmestyvä tiedotuslehti Kii-
mU-sanomat jaetaan 14.8. 
Lehdessä esitellään seuran 
toimintaa sekä seurassa liik-
kuvia lapsia ja aikuisia.

Kaikille lapsille avoimia 
yleisurheilukisoja, seuraki-
soja, järjestetään vielä kah-
desti. 6. ja 20. elokuuta.

Jo vuodesta 2006 järjestet-
tyä Kiiminki-maratonia on 
tänä vuonna uudistettu si-
ten, että tapahtumaan on li-
sätty 10-12–vuotiaille tytöille 
ja pojille kahden kilometrin 
maastojuoksukilpailu. Uu-
distuksen tavoitteena on tar-

KiimU valmistautuu liikuttamaan alueen ihmisiä
jota liikuntatapahtuma, jo-
hon voivat osallistua niin 
lapset kuin vanhemmatkin 
yhdessä. Kiiminki-maraton 
järjestetään yhteistyössä Kii-
mingin Riennon ja K-Super-
market Jäälin kanssa 14.9.

Käynnistyvä syyskausi ei 
kuitenkaan tarkoita KiimUs-
sa sitä, että olisi levätty kesä. 
Osoitus seuran ennakkoluu-
lottomuudesta ja yritteliäi-
syydestä on liikuntaleirit, 
joita seurassa on järjestet-
ty miltei urakalla. kesäkuus-
sa järjestettiin yhteensä viisi 
sporttileiriä Ponnonmäen ja 
Laivakankaan kentillä. Ja 1.-
3. elokuuta KiimU järjestää 
yhteistyössä Pudasjärven ur-
heilijoiden voimisteluleirin, 
jossa taitoja pääsevät kartut-
tamaan 8-15 –vuotiaat.

Kiimingin Urheilijoiden 
puheenjohtaja Kaisuleena 
Joenväärä kannustaa kiimin-
kiläisiä osallistumaan seuran 
toimintaan.

-KiimU:ssa voi olla muka-
na niin liikkujana kuin liikut-
tajanakin. Seuratoimija voi 
osallistua toimintaamme vii-
koittain tai talkoilla vaikkapa 
silloin tällöin erilaisissa ta-
pahtumissa ja leireillä, sanoo 
Kaisuleena Joenväärä. PM

Lasten sporttileirit kesäkuussa 
olivat uutta toimintaa Kiimingin 
Urheilijoissa.

Kiimingin Urheilijoiden 
ohjattujen liikuntaryhmi-
en syyskausi käynnistyy 
elo-syyskuun vaihteessa. 

KiimU:n tarjonnassa on eri-
laisia liikuntaryhmiä lapsil-
le ja aikuisille. Lasten ryh-
miä pidetään Kimmokkeen 

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

Puutarhan tyhjennysmyynti

KAUNIIT KESÄKUKAT

alk. 10,00 kpl

Pakkaa taimikassiin 
niin paljon 
kuin mahtuu

-30 %

UNELMANKAUNIIT 
AMPPELIT

MONIVUOTISET KUKAT PUOLEEN HINTAAN

2,00 kpl
Esim. syysleimut Kuunliljat

3,00 kpl

7,00 kassi

PUUT, 
PENSAAT, 
HAVUT

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 9-16
Puh. 0400 385 926

Monipuolinen puutarha 
9 km Oulusta Kuusamontietä!

Esim. omenapuut 21,00 kpl
Aroniat, angervot, 
isotuomipihlajat
NYT 6,30 kpl

TEE VAIKKA 
AITAA!
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Tervetuloa järjestyksessään 45. Kiiminkipäiville 2.8.-4.8.2019. 
Päivillä on jokaiselle jotain - hauskaa tekemistä ja kokemista! Ohjelma sivulla 2

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

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

pe-la 8-21, su 10-21

ISOT 2x75g, 100% täyslihapihvit

kerrosateria

6€

TEUVO JÄRVENPÄÄ OY

Teemme 35 vuoden 
kokemuksella laadukkaasti 
ulko- ja sisämaalaustyöt, 

tasoite- ja rappaustyöt sekä 
julkisivujen saneeraukset.

on Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritys 

www.teuvojarvenpaaoy.fi
teuvo@teuvojarvenpaaoy.com

0400 580 172

www.kiimu.fi

14.9.2019 klo 12 Laivakankaan koulu
KIIMINKI-MARATON

Hinnat 
alkaen 249€

ASENNETTUNA! 
VETOKOUKUT

EDULLISET VARAOSAT!
JARRULEVYT 

-45%

RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.fi

RAKENNUSLIIKKEEMME 
ON AINA AUKI!

matti.autio@rakennusliike.inet.fi

meidän kautta hoituu kaikki!

Pyydä 
Tarjous

040 507 6690
0400 584 180

www.rakennusautio.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi


