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Toivotamme kaikille
hyvää joulun aikaa
ja menestyksellistä
uutta vuotta 2016
Kiimingin Yrittäjät ry
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Paikallinen joululahja tukee omaa aluetta
Lahjoista usein sanotaan, että ajatus
on tärkein. Yksi tärkeä ajatus voisi
olla se, mistä lahjasi hankit.
Länsimainen joulu on saanut
materialisoitumisestaan paljon kritiikkiä, mutta joululahjaperinne pitää pintansa. Joululahjaperinne
on myös hyvä asia, sillä joululahja ei ole merkityksellinen pelkästään saajalleen tai antajalleen: Moni
yrittäjä saa merkittävimmän siivun
tuloistaan juurikin joulumyynnin
ansiosta. Joillekin pienyrityksille
joulumyynti on jopa elinehto.
Meillä Kiimingissä on paljon
monipuolisia pk-yrityksiä, joiden
valikoimasta löytyvät ainutlaatuiset, taidolla valmistetut ja mieluisat
lahjat pukinkonttiin. Unohtamatta lukuisia palvelualojen yrityksiä,
joille voi ostaa lahjakortteja, vaikkapa hyvinvointi- tai ravintolapalveluihin.
USA:ssa on nyt menossa kova
”Made in USA” -buumi ja sellainen olisi hyvä saada meillekin. Paikallisten palveluiden suosiminen
hankinnoissaan on koko paikallisen väestön etu. Omalla kulutus-

käyttäytymisellään jokaisella on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, että
yritykset selviävät ja kukoistavat.
Monipuolinen yrityskenttä tuo virkeyttä ja elämää katukuvaan, työtä
ihmisille, verotuloja sekä positiivista energiaa. Palveluiden karkaaminen isoihin liikekeskuksiin ei
siis ole kiinni pelkästään päättäjien sanelusta, vaan myös kuluttajien
käyttäytymisestä.
Myös me Kiimingin Yrittäjät
ry:ssä haluamme omalla esimerkillämme olla mukana tukemassa
paikallisten yrityksien toimintaa.
Esimerkiksi pikkujoulujärjestelyissämme valitsimme palveluntuottajiksi paikalliset toimijat: joulubuffet tilattiin Kiimingin Grilliltä,
jälkiruuaksi tarjoiltu jouluhalko ostettiin Konditoria Kanelista ja tapahtumapaikaksi valikoitu Pub
Neidonkenkä.
Vaikka tämä kirjoitus keskittyykin joulun materialistisen puoleen,
niin ei sovi unohtaa rauhoittumista joulun viettoon, yhteistä aikaa
läheisten kanssa ja kerran vuodessa luvallista kohtuutonta ahmintaa.

Tai miten kukin joulun ajan viettämisen parhaaksi näkee.
Haluan kiittää kaikkia Kiimingin Yrittäjien jäseniä kannatuksesta
ja siitä, että olette pysyneet jäseninä
näinä vaikeinakin taloudellisina aikoina. Suuret kiitokset myös yhteistyökumppaneillemme kuluneesta
vuodesta.
Mukavaa Joulun odotusta kaikille
ja menestystä vuodelle 2016!

Miika Sutinen
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry

Monipuolinen yrityskenttä tuo virkeyttä ja elämää katukuvaan, työtä ihmisille, verotuloja sekä positiivista
energiaa, toteaa Kiimingin Yrittäjien
puheenjohtaja Miika Sutinen.

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Kainuussa Vuokatissa

Yrityksissä avain talouden
kääntämisessä nousuun

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, oikeus- ja työministeri Jari Lindström ja toimitus-johtaja Jussi Järventaus vaihtamassa ajatuksia yrittäjägaalassa.
”Aaria hehtaarille ja ylpeä
yrittäjistä” olivat teemoina 2.-4.10. Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Kainuussa
Vuokatissa.
Teemalla haluttiin viestittää, että Suomessa on tilaa,
osaamista sekä hyvä ympäristö uudistua ja rakentaa entistä parempaa yrittäjyyttä.
Päiville osallistui noin
1300 henkeä. Pohjois-Pohjanmaalta matkustettiin päiville
kahdella linja-autolla ja Kii-

mingistäkin oli päivillä osallistujia.
Lauantai-illan juhlagaalassa oikeus- ja työministeri Jari Lindström lupasi Suomen hallitukselta jo ensi
kesäksi yrittämisen edellytyksiä parantavia lakimuutoksia, joiden tavoitteena
työn tekemisen ja teettämisen olevan aina kannattavaa.
-Yrittämisellä ja yritysten kasvamisella saamme
Suomen talouden suunnan

käännettyä nousuun!
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus esitteli Suomen
Yrittäjien tulevia painopisteitä todeten järjestön 20-juhlavuoden näkyvän kaikessa
toiminnassa tästä eteenpäin
huomioiden myös Vuoden
2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden. Järventausta
muistettiin ja kiiteltiin monissa yhteyksissä hänen lähes 20-vuotisesta Suomen
Yrittäjien toimitusjohtajana

toimimisestaan. Hän on jäämässä eläkkeelle vajaan vuoden kuluttua.
Paikallinen
sopiminen
nousi keskeiseksi aiheeksi
Suomen Yrittäjien liittokokouksessa.
-Yhteisessä kannanotossa Suomen todettiin jääneen
kustannuskilpailukyvyssä
jälkeen, mikä jumiuttaa kasvua ja investointeja ja pahentaa työttömyyttä. Tehokkain
keino parantaa tilannetta on
lisätä mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen.
Yrittäjäpäivien lauantaiaamupäivän seminaarissa televisiosta tuttu kiinteistövälittäjä Jethro Rostedt korosti
huumorilla höystetyssä esityksessään myynnin tärkeyttä liiketoiminnassa. Hän
määritteli myynnin olevan
asiakkaan johdattamista halututun suuntaan ilman väkivaltaa. Myyjän täytyy tuntea tarkkaan tuotteensa ja
kehotti olemaan sympaattinen ja huolehtimaan jälkimarkkinoinnista.
Päivien viihdeohjelma oli
monipuolista. Perjantai-iltana kokoonnuttiin urheiluja liikunta-aiheiseen iltaan,
joka näkyi pukeutumisessa ja yhdessä oltiin rennolla meiningillä. Lauantai-illan
juhlagaalassa esiintyi muun

Kiimingistä lauantai-illan juhlagaalassa olivat mukana muun
muassa Kaisuleena Joenväärä, Lauri Mikkonen ja Mari Halkola.
muassa Kajaanin Konserva- sassa, jonne otettiin vastaan
torien bilebändi solistinaan jo ennakkoilmoittautumisia.
laulaja Inga Söder.
Ensi vuonna Valtakunnal- Heimo Turunen
liset yrittäjäpäivät ovat Vaa-
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Liikunta edistää työssä jaksamista
Liikunta kuuluu olennaisena osana myös yrittäjien
jaksamiseen. Tämän vuoksi Kiimingin Yrittäjien hyvinvointitoimikunta järjestää
yhdistyksen jäsenille yhteisiä
liikunta-aktiviteettejä, joiden
tavoitteena on lisätä jaksamista ja samalla innostuneisuutta yrittäjyyteen.
Joka sunnuntai yrittäjät
kokoontuvat liikkumaan ja
vetäjä on vaihtunut aktiviteetin mukaan. Alkusyksystä
HierontaKaMarin Mari Kukkonen veti kaksi kertaa kuntosaliharjoittelua ja kerran
tutustuttiin kahvakuulaan.
Sunnuntaina 13.9. järjestettiin hyötyliikuntaa sieniretken muodossa. Kukkonen
kertoo, että valitettavasti saalis jäi aika laihaksi, sillä tänä
vuonna sienet olivat aikaisissa sateisen kesän vuoksi.
- Joitakin rouskuja ja haperoita saatiin mukaan, sekä
jokunen orakas. Retki oli kuitenkin oikein mukava sekä
opettavainen, tällaiselle joka
ei ole koskaan edes käynyt
sienessä. Siksi oli harmi, ettei kovin monia sieniä löyty-

nyt, mutta kivaa oli, Kukkonen kertoo.
KIIFYS Oy:n yrittäjä Mari
Halkola on niin ikään vetänyt muutaman kerran
kehonhuoltotunteja
yrittäjille. Hän kertoo, että Kiimingin Urheilijat on ollut
yrittäjäyhdistykselle erittäin
hyvä yhteistyökumppani ja
edesauttanut heidän liikuntahankettaan. Lisäksi osa
porukasta kokoontuu myös
maanantaisin treenaamaan.
Yhdistys on innokas jatkamaan
liikuntahanketta
myös keväällä, mutta hankerahoituksesta ei ole vielä
tietoa. Tämä tarkoittaa että
omavastuuosuus liikuntatuntien hinnasta voi jatkossa
olla hieman suurempi.
Yrittäjäyhdistyksen
tavoitteena on saada käyntiin SYTYKE pilottihanke,
jossa kartutetaan yrittäjien
fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin
osaamista,
aktivoidaan liikkumaan ja
innostumaan omasta jaksamisesta. Hankkeessa toteutuisi myös yhteisöllinen näkökulma. JK

Liikuntaa harrastettiin myös luonnossa sieniretkellä, jolla löytyi muun muassa rouskuja, haperoita ja jokunen orakas.

”Joka sunnuntai yrittäjät kokoontuvat
liikkumaan ja vetäjä on
vaihtunut aktiviteetin mukaan.”

Yrittäjät ovat kokoontuneet syksyn aikana sunnuntaisin liikunta-aktiviteettien pariin, esimerkiksi Kimmoke-salille.
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Miika Sutinen jatkaa
Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajana

Syyskokouksen yhteydessä pidettiin perinteinen pikkujoulu johon kuului Kiimingin Grillin toimittama ruokatarjoilu.

Pikkujoulussa oli aikaa seurustella. Henkilöt vasemmalta oikealle Elina, Tommi, Sanna, Raimo
ja Anja. Kokkoniemiä kaikki.

Riitta Kemppainen (edessä toinen oik.) etsii leikkimielisessä etsintäkisassa Lauri Mikkosen rinnasta samankaltaista etukäteen laitettua mietelauselappusta, kuin hänellä itsellään.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä Mari Kukkonen, Kaisuleena Joenväärä ja Minna Huru.

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa Miika
Sutinen. Syyskokouksessa
lauantaina 5.12. uusina hallitukseen valittiin Vesa Ojala
Isännöinti Vesa Ojala ja Jouni Nissi JN Electric Oy. Erovuoroisista entisinä jatkavat
Sirpa Runtti ja Lauri Mikkonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Mari Halkola,
Mari Siltakoski, Kaisuleena
Joenväärä, Minna Huru ja
Mari Kukkonen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Martti Väänänen ja varalle Paula
Halkola.
Toimintasuunnitelmassa on tavoitteena aktiivisella
yhteistyöllä Oulun kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpitää ja edistää
yritystoiminnan edellytyksiä.
Kiiminkipäivät
järjestetään perinteisesti ja siellä arpajaiset. Kiiminki-lehti
julkaistaan kolme kertaa. Järjestetään yhteinen matka, viimeksi käytiin Budapestissä.
OSAOn oppisopimusyksikön johtaja Virpi Spangar
kertoi
oppisopimusasioista, joita on pyritty kohdentamaan entistä enemmän
pk-yrityksien
tarpeisiin.
Spangar toivoi yrityksiltä palautteita ja toivomuksia oppisopimustoiminnan kehittämiseksi.
Pudasjärven
Yrittäjien hallituksen jäsen Heimo Turunen toi naapuriyhdistyksen terveiset ja kutsui
vierailemaan
Pudasjärven
markkinoille heinäkuun toisena viikonvaihteena.
Kiimingin Vuoden Yrittäjänä palkittiin Lovi Oy:n
yrittäjät Anne ja Marko
Paso. Hallituksen jäsen Lauri Mikkosta muistettiin ja
onniteltiin hänen PohjoisPohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksessa saamastaan
yrittäjien suurrististä, joka

Mari Halkola ja Miika Sutinen luovuttivat Kiimingin Vuoden Yrittäjän palkinnon Lovi Oy:n yrittäjille Mikko ja Anne Pasolle.

Kiimingin Yrittäjien hallituksen uusina jäseninä aloittavat tammikuussa Vesa Ojala ja Jouni Nissi.

Rentoa yhdessäoloa yrittäjien kesken pikkujoulun merkeissä.
Vasemmalta Antti Roininen, Aimo ja Auli Ylipahkala sekä Hannu Tuohino.
on Suomen Yrittäjien korkein huomionosoitus yrittäjille. Kokouksen puheenjohtajan toimi Miika Sutinen ja
sihteerinä Mari Siltakoski.

Ilta jatkui Pub Neidonkengässä pikkujoulun merkeissä.

Heimo Turunen

Yhdistyksen puheenjohtaja Miika Sutinen haasttattelemassa syyskokouksen vierailijaa OSAOn
oppisopimusyksikön johtaja Virpi Spangaria. Edessä istumassa hallituksen jäsen Sirpa Runtti ja
taustalla yhdistyksen tiedottaja Mari Siltakoski.
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Kiimingin Vuoden yrittäjä on Lovi Oy
Joulun toivotuimmat
hemmottelulahjakortit
Adelesta!
Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

www.adele.fi

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ
Meillä valmistetaan toimivat ja luonnollisen

Anne Paso somistamassa Lovi Oy:n tuotteilla Kanttikonttia. Uudenlaisen jatkettavan design-rakennuksen on suunnitellut kiiminkiläinen säveltäjä ja Olokolo Oy:n yrittäjä Ilmari Mäenpää. Kanttikontti on tulossa yksinoikeudella Mammuttikodin tuotantoon.

Sataprosenttisesti
kiiminkiläistä designia
Vuoden 2015 kiiminkiläinen
yritys on Lovi Oy, jonka yrittäjinä toimivat Anne ja Mikko Paso. Yritys suunnittelee
ja valmistaa puisia designtuotteita, joita viedään jo
ympäri maailmaa. Kunniamaininta julkistettiin lauantaina 5.12. Kiimingin Yrittäjien pikkujoulun yhteydessä,
Pub Neidonkengässä.
Anne Paso kertoo, että
palkinto oli mukava yllätys

ja varsinkin kun ajoitus sattui juuri sopivasti:
- Tämä sattui kyllä hyvään hetkeen, sillä olemme
juuri tänä vuonna päättäneet
siirtää koko tuotantoketjumme Kiiminkiin. Teimme suuren investoinnin tehdaskoneeseen, joten nyt kaikki työt
onnistuvat tiloissamme Välikylän yrityspuistossa, Paso
kertoo ja jatkaa:
- Suurin valmistuskus-

tannus oli tuotteen leikkaaminen, ja nyt se pystytään
tekemään itse. Minun mieheni, Mikko, aloitti yrityksen
toimitusjohtajana ja lisäksi
otimme muutaman työntekijän. Nyt meitä on yhteensä
seitsemän vakituista.
Tämäkin vuosi on ollut
yritykselle tasaista kasvua.
Pienelle yritykselle laatikon
ulkopuolelta ajatteleminen
on ollut elinehto. Suomi on

kauniit
suoritetaan
Meillähammasproteesit
valmistetaan sekä
toimivat
ja luonnollisen kauniit hammaspro-

proteesien
ja korjaukset
asiakkaan pohjaukset ja korjaukset asiakteesit pohjaukset
sekä suoritetaan
proteesien
kaan toiveet
huomioiden.
Soita
toiveet
huomioiden.
Soita ja varaa
aika.ja varaa aika.

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Esko Tornberg
Sampo Heikkilä

HAMMASSAMPO

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKOT

Esko Tornberg
Sampo Heikkilä

design-tuotteille pieni markkina-alue, joten vientiä teh- Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128
dään aktiivisesti:
- Parhaimmillaan 90 proKorkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822
senttia myynnistä on vientiä. Käymme noin kymmenet kansainväliset messut
vuodessa ja lisäksi meillä on
omat maahantuojat Japanissa. Sinne meneekin noin kolAhontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251
mannes kaikesta tuotannosta. Euroopasta Norja, Sveitsi
Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212
ja Espanja ovat isoja markkisirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi
noita. Etenkin Espanjassa on
www.mansikkatarhat.fi
paljon isoja taidemuseoita,
joiden yhteydessä myymälät
myyvät tuotteitamme.
Lovi Oy:n design-tuotteet
ovat Anne Pason suunnittelemia, pääosin puisia palapelimäisiä itse koottavia sisustus- ja koriste-esineitä. joita
löytyy joulupalloista, isoihin puihin ja veikeisiin muumihahmoihin sekä eläimiin.
Teollisen muotoilijan koulutuksen saaneelle Pasolle on
tärkeää, että tuotteissa yhdistyy käytäntö, taide, ekologisuus ja eettisyys. Yrityksen
myymälä on toiminut Välikylän yrityspuistossa noin
neljä vuotta. Viime vuonna
myymälää laajennettiin ja saTule asumaan!
malla viilattiin ulkoasua. JK

PALVELUSETELILLÄ
PIHLAJARANTAAN
Täällä on hyvä olla.

Kiimingin Vuoden Yrittäjänä palkittiin Lovi Oy, yrittäjinä Anne ja Mikko Paso. - Parhaimmillaan 90 prosenttia
myynnistä on vientiä. Käymme noin kymmenet kansainväliset messut vuodessa ja
lisäksi meillä on omat maahantuojat Japanissa, kertoo
yrittäjäpariskunta.

TAKSI PEKKA SIEKKINEN
Kiiminki

puh. 0400 555 995

1+8+inva

Kehäkuja 3 | 90940 Jääli | puh. 040-846 8206 | www.pihlajaranta.fi
Kehäkuja 1

I 90940 Jääli I puh. 040-846 8206 I
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Kiifysin laajennetut
fysioterapiatilat saivat kiitosta
Monipuolista ja vaativaa kuntoutusta,
erikoislääkärin vastaanotto
sekä kynsiteknikon palvelut.
Kotikäynnit. Kelan suorakorvaus.

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/kiiminki

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Koko kehon vyöhyketerapia
Intialainen päänhieronta
Koliikkivauvan hieronta
Kuumakivihieronta
Lymfaterapia
Bambuhieronta

Myös
lahjakortit

P. 045 895 3253 | ww.hyvanolonhetki.com

Autokorjaamo
K. Peura
Metsälamuntie 20, 90900 Kiiminki

050 549 9036

rallikyyditykset ja tapahtumat oulurallycenter.fi

ihin

Bussit Tilausajo
Kiimingistä

Tänä vuonna 25 vuotta täyttänyt KIIFYS Oy Kiimingin
Fysioterapia vietti avoimien ovien päivää keskiviikkona 11.11. Tilaisuudessa asiakkaat pääsivät tutustumaan
Kiimingin laitoksen vastaanoton laajennettuihin ja uudistettuihin tiloihin sekä kokeilla uutta kuntosalia ja erilaisia
terveysmittauksia.
- Oli ihanaa että avoimien ovien tapahtumaan saapui runsaasti asiakkaita sekä
monia yhteistyökumppaneita eri osa-alueilta, kuten seurakunnasta, liikuntapuolelta ja hoitoammattilaisiakin.
Moni ihmetteli miten fysioterapiassa on niin monta osaaluetta ja paljon pitää ottaa
huomioon, Halkola kertoo.
Tänä syksynä viereiseen
rakennukseen tehdyn laajennuksen myötä saatiin yli
60 neliötä lisätilaa ja nyt tilaa
on yhteensä reilun 200 neliön
verran. Jokainen terapiahuone on aiempaa suurempi. Samalla uusittiin sisäilmanvaihto, sähkötyöt, valaistus
ja lisättiin käsienpesualtaat
jokaiseen huoneeseen.
Uusissa tiloissa on myös
uusi monipuolinen kuntosali, joka sai kävijöiltä paljon
kehuja. Halkola kertoo, että
ilmanpainevastuksella toimivien laitteiden vastukset
lähtevät nollasta, joten niitä
voi käyttää myös liikuntarajoitteiset ja heikkokuntoiset
henkilöt. Laitteet ovat tekniikkansa ansiosta myös täysin hiljaisia.
Vuonna 1990 perustettu
yritys tarjoaa monipuolisia
palveluja muun muassa fysio-, lymfa- ja allasterapiaa.
Yrityksen vastaanotot palvelevat Kiimingissä Tuohimaan tiellä ja Jäälissä
Kumputiellä. Tänä vuonna
toimintaa laajennettiin myös
Pudasjärvelle. Koti- ja laitoskäyntejä tehdään koko Ou-

Kiimingin Yrittäjien väkeä tutustumassa uuteen kuntosaliin Mari Halkolan (toinen vasemmalta)
johdolla. Mukana Miika Sutinen, Mari Siltakoski ja Sanna Kokkoniemi.

Avoimien ovien päivään osallistujat saivat kahvitella kun samalla Mari Halkola kertoi KIIFYS
OY:n toiminnasta. Ohjelmassa oli myös musiikkiesityksiä.
lun talousalueen ja Oulunkaaren alueella. Aktiivista
yhteistyötä tehdään useiden
alan toimijoiden kanssa, kuten sairaaloiden, kuntoutuslaitosten ja erikoisterapeuttien kanssa.
Toiminta monipuolistuu
parhaillaan kun mukaan tulevat erikoislääkärin, jalkaterapeutin ja kynsiteknikon
palvelut.

Kaksi vuotta sitten yrittäjä Mari Halkola palkittiin Kiimingin Vuoden Yrittäjä palkinnolla. Halkola on
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ja Kiimingin yrittäjien
aktiivinen hallituksen jäsen
ja myös mukana yrittäjien
hyvinvointitoimikunnassa.
Hän on ollut alalla 38 vuotta ja edelleen jatkuva kouluttautuminen on hänelle tärke-

ää, sillä alan kehittyy alati.
Kliinisen osaamisen rinnalla
hän on perehtynyt yrityksen
johtamiseen sekä laadun jatkuvaan systemaattiseen parantamiseen. Halkolalle alan
toimijoiden osaamisen kehittäminen on sydämen asia, joten hän toimii myös haluttuna mentorina ja kouluttajana
ympäri maata. JK

Ilmianna nuori osaaja mukaan kilpailuun!
Maan arvostetuin nuorten
yrittäjien kilpailu on käynnissä. Nyt kuka tahansa voi
nyt ilmiantaa nuoren yrittäjäosaajan Vuoden nuori
yrittäjä 2016 -kilpailuun kisaamaan 20 000 euron pääpalkinnosta. Vuoden Nuori
yrittäjä 2016 -kilpailuun on
saatu jo 115 ilmiantoa voittajaehdokkaaksi. Aikaa ehdottaa voittajaa on vuoden loppuun saakka.
Vuoden nuori yrittäjä
-palkinto perustuu yrittäjiltä yrittäjille annettavaan vertaisarvioon. Vuoden nuoreksi yrittäjäksi haetaan
alansa huippuosaajaa, joka
asenteellaan ja esimerkillään
edustaa uuden sukupolven

yrittäjien parhaimmistoa.
Tänä vuonna uutta on se,
että kuka tahansa voi ilmiantaa nuoren yrittäjäosaajan
kilpailuun. Ilmiannot välitetään tiedoksi Suomen Yrittäjien jäsenyhdistyksille, jotka
ottavat ne huomioon virallisessa ehdokasasettelussaan.
Ilmiantoja on tullut jo 115
henkilöltä. Osa yrittäjistä on
saanut useamman maininnan. Innokkaimmin voittajia
on ehdotettu isoista kaupungeista.
– Ilmiantojen määrä yllätti, mutta nälkä kasvaa syödessä: eiköhän saada 150 raja
rikki! järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä toivoo.

Ilmiantoja voi tehdä vuoden loppuun saakka osoitteessa nuoretyrittajat.fi/vuoden-nuori-yrittaja-kilpailu.
Ennen ilmiantoa kannattaa
perehtyä kilpailijoilta edellytettyihin kriteereihin.

Näin kilpailu etenee
Kilpailu jakautuu alueellisiin
alkukilpailuihin, joissa ratkaistaan Suomen Yrittäjien
aluejärjestöjen Vuoden nuoret yrittäjät sekä valtakunnalliseen loppukilpailuun,
johon osallistuvat aluetason
voittajat sekä Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen esittämät ehdokkaat.
Loppukilpailun finalis-

teiksi valitaan viisi parasta ehdokasta. Valtakunnan
Vuoden nuori yrittäjä paljastetaan Nuorten Yrittäjien Get
Together -päätapahtumassa
Jyväskylässä 20.5.2016.
Yksityisyrittäjäin Säätiö
tukee kilpailua 30 000 eurolla. Voittaja saa 20 000 euroa,
toiseksi tullut 7000 euroa ja
kolmas 3000 euroa. Alueellisten alkukilpailujen voittajat säätiö palkitsee 1 500 eurolla. Viimeksi palkinnon
pokkasi Varustelekan Valtteri Lindholm.

Suomen Yrittäjät
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Katsastus ja autohuolto
saman katon alta
Joulukuun aikana Metonmäen Autohuolto muuttaa
uusiin tiloihin Honkimaalle, saman katon alle KatsastusTeamin kanssa. Metonmäen Auto Oy:n yrittäjä
Timo Juntti ja KatsastusTeamin yrittäjä Marko Herranen odottavat mielenkiinnolla tulevaa yhteistyötä.
- Haluamme tehdä asiakkaalle asioinnin helpoksi, kun nyt on mahdollisuus
saada katsastuksen ja huollon yhteispaketti saman katon alta. Tässä tuemme toistemme yritystoimintaa ja
samalla mahdollistamme asiakkaalle edullisen ja kätevän
järjestelyn. Aikaakin säästyy,
kun ei tule ajomatkaa huoltamon ja katsastusaseman välille, Juntti kertoo.
Miehet eivät tunteneet
toisiaan ennen nyt alkanutta yhteistyötä. Hallitilassa
työympäristö on kutakuinkin kunnossa, esimerkiksi
autonosturi löytyy valmiina.
Jonkin verran tiloihin tulee
muutoksia, kuten väliseinä
huoltamon ja katsastuspuolen välille.
- Tämä muutos on minulle mielekäs myös sen vuoksi, että nyt pääsen lähtemään
kotoa työpaikalle. Aikaisemmin huoltamotila sijait-

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki

La 12.12. Klo 20 Pikkujoulu jäsenille ystävineen
Ohjelma/torttukahvilippu 5€
Yhteislaulua, ohjelmaa, tanssia, karaokea
Su 13.12. Klo 14 Koko perheen joulujuhla
Ohjelmaa, joulupukki, torttukahvit
La 19.12. Klo 20.30- 01 Pikkujoulutanssit

Tanssiyhtye Tuovila

liput 12€, sekahakua, arvonta
Su 20.12. klo 12-14 Eläinten joulurauhan julistus
Runttilantie 95, mehua, pipareita, jouluhartaus
Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!

www.huttukylanns.net

myynti • valmistus • asennus • huolto

Timo Juntti ja Marko Herranen aloittavat yritysyhteistyön saman katon alla vuodenvaihteessa.
si oman kodin pihassa, jolloin oli hankalaa tehdä rakoa
töiden ja vapaa-ajan välillä. Kyllä se muutenkin nostaa tunnelmaa ja piristää kun
uudet tuulet puhaltaa, Juntti
iloitsee.
Timo Juntilla on pitkä kokemus alalta mutta yrittäjänä hän aloitti vasta reilut
kaksi vuotta sitten. Alun pe-

rin yrittäjyys oli hänelle väliaikaisratkaisu itsensä työllistämiseksi.
- Epäilin että saankohan
asiakkaitakaan, kun huoltamokin sijaitsi sivummalla.
Ajattelin että vuoden jos kokeilisi yrittäjyyttä. Töitä on
riittänyt joten lisäkseni firmassa on nyt yksi työntekijä
ja muuton myötä joukkoon

on tulossa vielä yksi. Joulukuun aikana hoidamme
muuton, siirrämme rengasja ilmastointikoneet. Tammikuussa toiminta laitetaan
kunnolla pyörimään. Katsotaan minkälaista yhteistyötä kehitetään, Juntti maalailee. JK

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

Saattaja
Surun
Hetkellä

Metonmäen Autohuolto muuttaa uusiin tiloihin
Honkimaalle, saman katon alle KatsastusTeamin
kanssa joulukuun aikana. Odotetut yhteistyökuviot selviävät tarkemmin alkuvuodesta.

Kukka- ja
Hautauspalvelu

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

Uudet jäsenet
e syksyn
Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on viim
ä hetTäll
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147
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hin Jääelui
joka on erikoistunut teknisiin palv

lissä.
ja tilinPuukkiipperi Oy toimii kirjanpitoään Piritpäätöspalveluiden parissa, yrittäjän
ta Pirttijärvi.
vinen
Samporakenne Oy on Sampo Huo

den muluotsaama yritys, joka rakentaa mui
assa asuinrakennuksia.
mällä saat
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liitty
usliiton
kesk
ja
stön
järje
alue
s
käyttöösi myö
siihen,
me
tarjoamat edut. Järjestönä vaikutam
vat
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suht
täjät
että yhteiskunta ja sen päät
ä
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Jäse
.
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yritt
en
kannustavasti ja tuki
ssa
mua
den
mui
ja
netu
jäse
oisia
saat rahanarv
ituksesta.
vakuutuksista, polttoaineista ja majo

ja koulutukYrittäjäjärjestön neuvontapalvelu
ja auttavat
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teiss
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ta.
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ään
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Toivotamme tervetulleiksi jouk
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si
äjäk
yritt
t
yny
ryht
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115
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tä
nostunut seniorijäsenyydestä. Mei
000 Suomessa.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Liike (08) 817 7018
Arto 040 532 1986
arto.holmi@hautauspalveluwathen.fi

Harjutie 16, 91300 Ylikiiminki
www.kukkajahautauspalveluwathen.fi

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.
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Tmi Teemu Lehmikangas
(rakennusinsinööri AMK)

•
•
•
•

Rakennusten suunnittelu
Lupakuvat ja rakennekuvat
Energiatodistukset
Rakennusvalvonta ja
rakentamisen konsultointi

AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖ- JA VALAISTUSSUUNNITTELUA
• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset
• Kuntotutkimukset ja kuntoarviot
• Sähkön laadun mittaukset

puh. 044 3770 565

t.lehmikangas@gmail.com

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

Joulupukki ja Pörri-maskotti tervehtivät lapsia ja lapsenmielisiä.

Koko perheen

joulumarkkinat

www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

KIIMINGIN
ERISTYS OY

Kiimingin joulumarkkinat
järjestettiin jo neljättä kertaa sunnuntaina 15.11. Kiiminkijoen koululla. Järjestelyistä vastannut Sirpa Runtti
kertoo, että silmämääräisesti katsottuna väkeä oli enemmän kuin viime vuonna.
Koko perheen tapahtumassa oli markkinamyyjinä Kiimingin ja lähialueiden
yrittäjiä sekä muita toimijoita. Joulupukkikin vieraili lasten iloksi, ja lisäksi
Pörri-maskotti. Joulutunnelmaa laulannallaan toi Tiernapoikien esitys sekä Matti
Hernbergin jouluiset pianosävelet. Lapsille oli myös poniajelua.
Tapahtuman myyjät koostuivat sekä yksityisistä henkilöistä, yhdistyksistä sekä
yrityksistä. Etenkin käsitöiden, lahjatavaroiden sekä leipomuksien tekijöitä tuli perinteiseen tyyliin runsaasti

paikalle. Myyjätkin olivat oikein tyytyväisiä tapahtuman
onnistumiseen.
Markkinoilla oli myös
myynnissä arpoja, joiden
tuotto ohjattiin Kiiminkijoen
koulun ”tsemppi”-stipendirahastoon.
Runtti edustaa joulumarkkinoiden taustalla olevaa yritystä Siruka Eräpalveluita. Yrittäjäpariskunta
Sirpa ja Kari Runtti olivat itsekin myyjinä markkinoilla
ja he tarjoilivat maistuvaa lohikeittoa soppatykistä.
- On hauskaa järjestää
tänne omalle kotiseudulle jotain, joka kokoaa lähialueen yrittäjiä ja muita toimijoita yhteen nostattamaan
jouluhenkeä. Kiimingin Joulumarkkinat on ainoa yrityksemme järjestämä tapahtuma ja tarkoitus on jatkaa
perinnettä tulevinakin vuosina, Sirpa Runtti lupaa. JK

Sähkösuunnittelu
ja -asennus
040 595 3250

Kodin Laaturemontit & Rakentaminen

Puh. 0207 410 980
www.nilax.fi
Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996

Laatu

Tehokkuus

Monipuolisuus

uudisrakentaminen
saneeraus
kvr-rakentaminen
Yritystie 5, 90940 Jääli
p.040-587 3345

www.ltm.fi

ACOAcoNet Oy

www.aconet.fi

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

onnistui taas

Mahdollisuuksia paikalliseen
sopimiseen laajennettava
Keväästä saakka käydyt yhteiskuntasopimusneuvottelut kariutuivat tänään.
- Kilpailukykyä edistävät toimet ovat nyt puhtaasti hallituksen omissa käsissä. Tehokkain keino on laajentaa paikallista sopimista, toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä kommentoi.
Suomen Yrittäjien mukaan laaja yhteiskuntasopimus olisi ollut hyödyllinen, mutta ei olisi ratkaissut Suomen kustannuskilpailukyvyn ongelmia. Hallituksella on omassa ohjelmassaan keinot kilpailukyvyn palauttamiseksi.
Järventauksen mukaan hallituksen on nyt vietävä työmarkkinoiden rakenneuudistusta rohkeasti eteenpäin.
- On vapautettava paikallista sopimista yrityksissä ja helpotettava työllistämistä. Niillä saadaan merkittäviä parannuksia kustannuskilpailukykyyn, Järventaus sanoo. Ihmiset
tarvitsevat uskoa työpaikkojen säilymisestä ja näkymää, että
työtä on tarjolla tulevaisuudessa enemmän kuin nyt.

Suomen Yrittäjät

eihän
talvella
voi
rempata kattoa?
Mutta

Kyllä voi.
Jopa 2 päivässä!
• Pienempi kosteusriski
pakkasella
• Kattopellit omalta tehtaalta
• Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
• Kysy myös rahoituksesta

Tule katsomaan alueesi työnäytöksiä,
SOITA

08 2377 9501

Oulun yksikkö

Paikalliset
pojat!

www.laaturemontti.fi

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

Rakennusliike
M. Autio Oy
Kiiminkijoentie 801, 90910 Kiiminki Kontio
matti.autio@rakennusliike.inet.fi
www.rakennusautio.net

Saneeraus ja inen
m
uudisrakenta
Ota yhteys:
040 584 1486
040 587 9685
040 507 6690
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Rentouttava reissu Budapestiin
Kiimingin Yrittäjäyhdistys
pitää huolta jäsenistönsä virkistysmahdollisuuksista, ja
välillä otetaan repäisevämpiäkin lähtöjä. Tänä vuonna
ahkerat yrittäjät tekivät ansaitun syysretken aurinkoiseen Budapestiin 17.–20.9.
Mukana oli 22 iloista yrittäjää. Helteisen Budapestin
lämpötila lähenteli joka päivä + 30 C astetta.
- Heti saavuttuamme Budapestiin lähdimme suoraan
lentokentältä
opastetulle
kiertoajelulle. Kaupunkikierroksen varrella näimme kaupungin tärkeimmät nähtävyydet. Ajoimme Tonavan

yli Budan puolelle, kaupungin vanhimmalle alueelle. Siellä suuntasimme kohti
Linnavuorta ja Budan kuninkaanlinnaa.
Kierros jatkui Gellertvuorelle, jonka jälkeen porukka majoittui hotelliin Ibis
Heroes Square Sankareiden
aukion läheisyyteen.
Yhteisenä ohjelmana oli
mukavat illalliset, joissa porukka sai jatkaa tutustumista toisiinsa. Jokainen piti
lyhyet esitellyt omasta yrityksestään ja kertoivat, miten yrittäjäksi tultu. Perjantai-iltana käyntiin yhdessä
jokiristeilyllä, jonka ansiosta

Perjantain jokiristeilyllä ihmeteltiin kun Budapest näyttäytyi komeassa iltavalaistuksessa.

Budapest näyttäytyi uudesta näkökulmasta hienossa iltavalaistuksessaan.
Aamiaisen jälkeen pidettiin pieniä yhteisiä tapaamisia eri teemoilla, kuten pieni
ensiapuluento, jonka jälkeen
oli omaa aikaa.
Yrittäjät lähtivät liikkeelle itsekseen tai pienissä ryhmissä, kukin itseään
kiinnostaviin kohteisiin. Toisille Budapestin kylpylät tarjosivat vilvoitusta helteiseen
oloon, eräät kävelivät Gellert-vuorelle, toiset taas viettivät aikaansa piknikillä Sankareiden aukion puistossa.
Kaupungilla
shoppailtiin,
käytiin maailmanpyörässä ja
ajeltiin Budapestin vanhalla
metrolla, joka kulki kätevästi hotellin läheisyydestä keskustaan.
Toiset vierailivat suklaamessuilla Budan linnassa.
Todella näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka oli
Budapestin kauppahalli, josta tuliaiseksi ostettiin erilaisia mausteita ja paikallisia
käsitöitä.
Sankareiden aukiolla järjestettiin samana viikonloppuna suuri hevosurheilutapahtuma National Gallop
2015 sekä markkinat, joiden
humu ylsi monien korttelien alueelle. Siellä riitti katseltavaa ja yrittäjät ammensivat
vinkkejä ja ideoita, miten järjestetään maailman suurimpiin kuuluvaa tapahtumaa.
Yhdessä pohdittiin voidaanko jotain ottaa opiksi kun
aletaan suunnitella seuraavia Kiiminkipäiviä.
Seuraavaa reissua suunnitellaan jo tohinalla. Sen verran mukava ja rentouttava
reissu oli, yrittäjät kehuvat.

Risteilymaisemia: Unkarin parlamenttitalo eli Országház on koko Unkarin tunnetuimpia rakennuksia. Se sijaitsee näkyvällä paikalla Kossuth Lajosin aukion laidalla, Tonavan rannalla.

Yhteisellä illallisella lauantaina ravintola Bagolyvärissä yrittäjät tutustuivat toisiinsa ja yrityksiensä tarinoihin.

Minna Huru
Markkinoilla oli myös herkullisen näköinen lihatiski, täynnä paikallisia erikoisuuksia.
Kiiminkiläinen entinen kuljetusalan yrittäjä Antti Roininen ihastelemassa entisöityä vanhaa linja-autoa, joka bongattiin kaupunkiin tutustumisen yhteydessä.

Hotellin läheisellä aukiolla oli suuret markkinat, joista käytiin
hakemassa vinkkejä Kiiminkipäivien järjestämiseen.

Ryhmäkuva rentoutuneista yrittäjistä otettiin Linnavuorella kiertoajelulla, joka alkoi heti porukan saavuttua Budapestiin. Tässä
Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvassa kaupunginosassa paljon kauniita näkymiä, museoita, kahviloita ja tunnelmaa.

10

KIIMINKI
L E HT I

3/2015

Monipuolista terveysliikuntaa
Tule, liiku ja nauti

www.kiimu.fi
Kimmoke Kuntosali
Viitantie 23
90900 Kiiminki

Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari,
julkinen kaupanvahvistaja
Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

kaikenikäisille
Kiimingin Urheilijoiden ensi
vuosi tulee olemaan junioritoiminnan kehittämistä ja
laadukasta terveysliikuntaa
aikuisille. Toiminnan perustana ovat arvot Hyvää oloa,
Iloa liikkua ja Vastuullisuutta.
Seurassa jatketaan kolme
vuonna sitten aloitettua seuratoiminnan kehittämistä, johon on saatu opetusministeriöltä seuratukihankerahaa.
Lasten liikuntapassitoimintaa jatkuu. Tämä mahdollistaa sen, että yhdellä kausimaksulla 6-12 -vuotiaat
lapset voivat harrastaa eri jaostojen tarjoamaa ohjattua
liikuntakerhotoimintaa. Lasten harrastusliikuntaa kehitetään lisää. Kesällä tarjotaan
lapsille ohjattua liikuntaa
muun muassa seuran toimitalon jumppasalissa ja pihaalueella. Ensi syksynä perustetaan myös vanhempi-lapsi
-kuntopiiriryhmiä.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämisen
lisäksi KiimU:ssa panostetaan myös lasten ja nuorten
kilpaurheiluun.
Aikuisille
suunnattua
terveysliikuntaa monipuolistetaan myös. Ensi vuonna järjestetään erilaisia lyhytkursseja muun muassa
kuntosaliharjoittelusta
ja
toiminnallisesta lihasvoimaharjoittelusta. Kimmokkeen
jumppasalissa
järjestetään
ryhmäliikuntaa tätä vuotta
enemmän aamupäivisin.

Atso Tuomaala (vas.) ja Pirjo Passoja saavat KiimU:n liikuntaneuvoja Emilia Nousiaiselta hyvät
ohjeet kuntosaliharjoitteluun.
Ensi syksynä seuraväen iso ponnistus on Kiiminki-maraton 17.9. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä Kiimingin Riennon kanssa.
– Vaikka seurassamme

on palkattua henkilökuntaa,
laaja-alaisen toiminnan pyörittämiseksi tarvitsemme nykyistä enemmän vanhempia ja valmentajia mukaan
erilaisiin tehtäviin. Tervetu-

loa osallistumaan liikuttavan mukavaan seuraamme,
kutsuu seuran puheenjohtaja Keijo Aaltonen.

Päivi Mikkonen

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

Kiimingin Urheilijain
talo Kimmoke sijaitsee
Honkimaalla.

YLLÄTTÄÄKÖ
LIUKAS KELI?

TURVALLISESTI
TALVEEN!

Laita alle KUMHO renkaat
MEILTÄ MYÖS:

Autokorjaamo

020 7344222
www.lapkaara.com

Radalla
autot valmiina
LA
HARJOITTELUUN! HJAKORTTI
PUKIN
KONTTIIN

Yrityspuistontie 11
rataposti@osarata.fi Yrityspuistontie
90940
p(08)
& fax
(08)
8166
750
90940JÄÄLI
JÄÄLI
8166 750

w w w. o s a r a t a . f i

RENKAAT

AK-JÄÄLINRENGAS
RENK AAT, VANTEET
JA SOVITTEET
LA AJASTA
VALIKOIMASTAMME!

Ojatie 19, Jääli
050-3017 367
www.ak-rengas.fi
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HANNUKSESSA TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

Bingo

joka keskiviikko
klo 18 alkaen odottelubingolla klo 17.45.

Terveystie 2 Kiiminki

Mitä enemmän pelaajia
sitä suuremmat voitot.

(pe-la klo 22 alkaen)

Päävoittona 100 euron ostokortti

KARAOKEA
Ma & Ti suljettu

Tervetuloa!
Huom!
Bingoa ei
23.12., 30.12.
eikä 6.1.
Hannuksen kyläyhteisön kotisivut:
hannus.kiiminki.dy.fi

www.neidari.fi

LEVYUUTUUS PUDASJÄRVELTÄ

Markku Kemppainen
- Sylisi syvät lähteet
Eero Räisäsen runoja lauluina

Myyntihinta 12,10 €/kpl sis. lähetyskulut
Tilaukset:
make.kemppainen.mk@gmail.com
p. 040 773 8316

p. 044 455 6320

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

Tilaa itsellesi tai ystävällesi jouluksi!

Torikatu 50, 90120 Oulu
maarit.ollila@alinahoivatiimi..

RITAHARJU

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Lauri Mikkoselle yrittäjäristin suurristi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokoustapahtuma
oli 30.-31.10 Oulaisissa. Samalla oli Maakunnallinen
Yrittäjäjuhla ja Oulaisten
Yrittäjien 50-vuotisjuhla. Perjantai-iltana oli luottamushenkilöiden yrittäjätapaaminen. Kiimingistä kokoukseen
osallistuivat virallisina edustajina Lauri Mikkonen ja
Mari Halkola. PPY:n puheenjohtajana jatkaa kaksivuotiskauttaan kiiminkiläinen Oulun Neon Oy:n
yrittäjänä toimiva Lauri Mikkonen. Hänelle luovutettiin
juhlassa yrittäjäristin Suurristi, joka on korkein Yrittä-

jäjärjestön myöntämä huomionosoitus. Aluejärjestön
hallituksessa jatkaa kiiminkiläinen Mari Halkola.
Maakunnallisena
yrittäjänä palkittiin ovi- ja ikkunatehdas
Profin
Oy
Pudasjärveltä. Vuoden yksinyrittäjä palkittiin Jäljenjättiläinen Jaakko Mylly
Raahesta. Vuoden paikallisyhdistyksen puheenjohtajana huomioitiin Matti Pohjola
Kuusamon Yrittäjistä, jossa
ensi vuonna kokoonnutaan
vuosikokoukseen. HT

varaa leivät
puhelimella 08-8169014

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

LÄHIKAUPPA
UUSIJÄRVI

Tämä kuva on otettu Oulaisissa 31.10. heti PPY:N hallituksen henkilövalintojen jälkeen.
Tunnelmat olivat energiset.

keräys huipentuu OULUN Sotaveteraanikuoron konserttiin
jen auloihin.
Tuotto luovutetaan keräyksen päätöspäivänä konsertin yhteydessä. Kiimingin
seurakuntakeskuksessa 13.12. klo 15 pidettävässä konsertissa esiintyy Oulun Sotaveteraanikuoro, jota johtaa kuoromusiikin läänintaiteilija Mihkel Koldits ja uruissa
Risto Ainali. Väliajalla on maksullinen buffettarjoilu. Kymmenen euron hintaisia lippuja voi vielä ostaa Kiimingin Grillikioskilta
ja Jäälin R-kioskilta sekä puoli tuntia ennen
tilaisuuden alkua ovelta.
Hanke avattiin 13.11. K-market Ateri-

Reilut valikoimat, pitkä aukiolo, paistopiste, veikkauspalvelut,
erinomaiset parkkipaikat, kierrätyspiste, postin kirjelaatikko,
postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.

Paikkakunnan
parhaat leivät!

Kiiminkiläiset
kokousedustajat Lauri Mikkonen ja Mari
Halkola tutustumassa kokousmateriaaliin. Lauri Mikkonen palkittiin Yrittäjien Suurristillä iltajuhlassa.

”Joulupuusta iloa kiiminkiläisille” -tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo toista
kertaa. Joka vuotuiseksi perinteeksi muodostuvalla tapahtumalla halutaan tukea
paikallisia vähävaraisia perheitä ja yksinäisiä.
Varat jaetaan joulun alla ostokortteina
paikallisiin liikkeisiin. Seurakunta ja sosiaalitoimi huolehtivat ostokorttien jakamisesta niitä tarvitseville. Kiimingin ja Jäälin
lionit sekä muut järjestöt keräävät rahaa lipaskeräyksellä ja keräyslaatikoilla, jotka on
sijoitettu muutamien paikallisten kauppo-

kauppias hoitaa homman
Rita-aukiontie 2, 90540 Oulu, p. 0207343130
esko.valkola@k-market.com, www.k-market.com
Palvelemme ma-pe 7-22, la 7-22, su 11-22

assa, jossa nuoret lauloivat joululauluja.
Kampanjalaiset olivat mukana myös Jäälin
joulutorilla, jossa monipuolisen ohjelman
lisäksi oli tarjolla ilmaista joulupuuroa. Noiden kaikkien tapahtumien tuotto ohjattiin
myös joulupuu-keräykseen.
Tapahtumien lisäksi on monta eri tapaa
osallistua keräykseen: esimerkiksi yritykset
voivat perinteisin yrityslahjojen sijasta lahjoittaa varat hyväntekeväisyyteen. Mukana
keräyksen toteutuksessa ovat tänä vuonna
Jäälin ja Kiimingin lionit, seurakunta, MML
sekä Eläkeliiton Kiimingin yhdistys.

Joulupuukeräyksen tuotto ohjataan lyhentämättömänä paikallisten vähävaraisten hyväksi.
Tilinumero suorille lahjoituksille: FI56 5741 5320 0971 75
Keräyksellä on asianmukaiset luvat viranomaisilta. Keräys voimassa 13.12. saakka.

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

asiamiesposti

Humalatie 7, 90900 Kiiminki

•
•
•
•

Juhlatarjoilut asiakkaan toivomusten mukaan
Vuokrattavana astioita ja pöytäliinoja
Voileipä- ja täytekakkuja tilauksesta
(myös viikonloppuisin)
Puh. 0400 168 268
aila@vaanasenpitopalvelu.fi
www.vaanasenpitopalvelu.fi

Kiitokset asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2016!
Jäälin Maja
p.050-370 1048
www.jaalinmaja.fi
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Lähiruokaryhmä tuo asiakkaat lähelle tuottajaa

REKO-lähiruokaryhmän toiminta on jo vakiintunutta ja suosittua Oulussa ja Limingassa. Kuva
viime kesältä Oulun tapahtumasta.

Viime kesänä Oulussa lähija luomuruokien tuottajat
ovat järjestäytyneet REKO
lähiruokaryhmäksi, joka tarjoaa mahdollisuuden asiakkaalle ostaa tuotteet suoraan
tuottajalta. Ryhmä on eräänlainen vastaisku ”halpuuttamisen” myötä pienentyneille
tuottajahinnoille. Kehityksen
vuoksi ruuantuottajille jää
yhä vähemmän käteen tehdystä työstä.
Käytännössä systeemi tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi
liittyä Facebookissa REKO
lähiruokaryhmä Oulu-ryhmään. Tuottajat lisäävät ryhmän seinälle myynti-ilmoituksensa, joissa lukee tarjolla
olevien tuotteiden tiedot ja
hinnat.
Myynti-ilmoituksen alle kuluttaja jättää ennakkoon sitovan tilauksen.
Ruuanjakotilaisuudet järjestetään kahden viikon välein
ennalta sovitussa paikassa.

Kiiminkiläinen Kati Haipus, joka viljelee maatilallaan muun muassa yrttejä,
on ollut mukana REKO-ryhmässä. Hän on käynyt myymässä tekemiään yrttijalosteita, Calendan yrtit-nimellä.
- Kuulun Osuuskunta Yrttiaikaan, joka on kuuden lähialueiden
naisyrittäjän
muodostama
osuuskunta.
Teemme erilaisia hyvinvointituotteita lähiluonnon villiyrteistä ja itse viljelemistämme yrteistä ja kasveista.
Valmistamme tuotteet puhtaasti luontoa kunnioittaen, ilman säilöntä-, aromitai muita lisäaineita, Haipus
kertoo.
Monelle tuottajalle REKOryhmä on ollut hyvävaihtoehto perinteisiin jälleenmyyjäkuvioihin verrattuna.
- Meille varsinkin kesäaikana tuoreyrttien kanssa REKO oli hyvä myynti-

paikka. Tuottajan kannalta
ryhmän kautta on kannattavampaa ja kätevämpää myydä, sillä asiakas saa tuoreen
tuotteen ja tuottaja saa hyvän
hinnan tuotteelleen ilman
välikäsiä. Monelle on myös
nykyään tosi tärkeää tietää
mistä ruoka tulee, joten ryhmän kautta kuluttaja saa ostamalleen tuotteelle ikään
kuin kasvot. Ryhmä myös lisää avoimuutta tuottajan ja
kuluttajan välille, Haipus toteaa.
Varsinkin tuottajat, joilla
tuotantovolyymit ovat pienempiä, ovat toivottaneet
tervetulleeksi tämän tavan
myydä tuotteitaan. Myös
harrastajaviljelijöillä tai vaikka leipureilla on mahdollisuus kokeilla siipiään ryhmässä.
Tuotantovolyymit
saa pitää juuri itselleen sopivalla tasolla. JK

Neidari pyörii ihanien asiakkaiden ansiosta
- Omistin aikaisemmin
myös muutaman ravintolan
Oulusta. Jos rahan perässä
olisin mennyt, olisin jättänyt
Oulun paikat itselleni. Kiimingissä asiakkaat ovat aivan ihania niin mieluummin
teen töitäni täällä. Vaikka
etäisyyttä Oulun ja Kiimingin välillä ei ole paljoa, niin
ihmiset ovat aivan erilaisia.
Kiiminkiläiset ovat mukavaa
porukkaa ja nuoretkin ovat
fiksuja ja kohteliaita, tulevat
kyselemään kuulumisia ja jututtamaan, Paula kehuu.

Kiiminkipäivien
aikaan kiireisintä
Paula perheineen remontoi pubin nykyiset tilat omin
pikkukätösin ja hän kertoo,
että vielä olisi varaa laajentaa
20 neliön verran naapurisiipeen. Vielä toistaiseksi tällä
neliömäärällä on pärjätty.
- Harvinaisemmissa tapahtumissa kesällä laajennamme tiloja sisäpihalle ja
hommaan terassille anniskeluluvat. Vuoden paras viikonloppu on myyntiä katso-

en ollut aina Kiiminkipäivien
viikonloppu kesän lopulla. Ennen jouluisin oli myös
kiireistä kun ihmiset tulivat
tänne tapaamaan muita lomalaisia, mutta nykyisin joulun seutu on hieman hiljentynyt, Paula kertoo.
Nykyisin ei arki-illoille
asiakkaita riitä, joten Neidari on aikataulunsa mukaan
auki vain viikonloppuisin.
Joitakin poikkeuksiakin on,
ja silloin Paula napauttaa
AUKI-valokyltin loistamaan.
Arkisin Paula tekee toista

työtä Avecralla, eli ravintolatöitä kaukoliikennejunissa.
- Välillä mietityttää pitäisikö ravintola myydä pois,
mutta kyllä se varmaan tuntuisi hirveältä. Pitäisi muuttaa vaikka Espanjaan tai
Thaimaahan, kun enhän
minä osaisi olla täällä ilman
omaa ravintolaa. Olen ajatellut, että vielä 20 vuotta pyöritän tätä toimintaa ja sitten
lapsenlapset ovat sopivassa
iässä ja joku heistä saa jatkaa
tätä mummon bisnestä, Paula naurahtaa. JK

Kiimingin Neidonkenkä Pubin ja Jäälin keskuksessa sijaitseva
Ravintola-Pub Bumerangin väki kanta-asiakkaineen järjestävät
lähes joka vuosi leikkimielisen jalkapallomatsin, jossa mittelöidään pubien mestaruudesta.
Yhden illan työkeikalla voi
olla kohtalokkaat seuraukset. Näin kävi vuonna 1996,
kun Paula Paroll oli tarjoilijana Oulussa sijaitsevassa
Sarkka pubissa. Työkaverin
pyynnöstä hän saapui Kiiminkiin auttamaan Ravintola Tikankontin avajaisiltana ja sen jälkeen työkeikat
Tikankontissa jatkuivatkin
Heinäkuuhun -97 saakka.
Nyt 19 vuotta myöhemmin Paula ansaitsee elantonsa Kiimingissä, mutta nykyisin yrittäjänä. Liikkeen
nykyinen nimi Pub Neidonkenkä taipuu kansan suussa
Neidariksi.
Alkuperäinen Tikankontin omistaja oli Anni Tammi-

nen, jonka jälkeen Vanttajat
tulivat puikkoihin. 1996 yritys myytiin Javeal Oy:lle ja
viimein maaliskuussa -99 anniskeluluvat siirtyivät Paula Parollin nimiin ja hänestä
tuli yrittäjä.
- Tikankontti oli viimeistä
kertaa auki ennen juhannusta vuotta 2007. Silloin Kiiminkiin tuli toinen tanssiravintola. Silti hirveästi ihmiset
kyselivät Tikankontin perään
ja ajattelin että eihän tähän pitäjään mahdu kahta tanssiravintolaa. Vuoden päästä ajattelin, että no pistetään pieni
pubi pystyyn ja siitä lähti Pub
Neidonkengän tarina. Tässä muodossa aukaistiin syyskuussa 2008, Paula kertoo.

Paula Paroll kertoo, että 19 vuotta Pub Neidonkengän tiskin takana on mennyt hujauksessa. Hän viihtyy työssään ihanien asiakkaiden ja fiksujen kiiminkiläisten nuorten ansiosta.

Tunnelmia viime kesän Kiiminkipäiviltä
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Järjestyksessään 41. Kiiminkipäivät järjestettiin 7.-9.8.2015
Oulun kaupungin Kiimingin kaupunginosassa tuttuun tapaan kesän lopussa, viikonloppuna juuri koulujen alun tienoilla. Markkinatapahtuma kokosi jälleen lomakansaa läheltä
ja kaukaa, vanhoja kuntalaisia tapaamaan tuttaviaan, ohjelmatarjonnasta nauttineita lapsiperheitä ja voimailulajien ystäviä. Perjantai-iltana ja lauantaipäivänä torimyyjät tarjosivat
tuotteitaan ja esittelivät palveluitaan.
Eniten yleisöä veti jälleen Kiimingin Urheilijat ry:n voimailuvaliokunnan järjestämä voimailunäytös. Koskaan aikaisemmin Kiiminkipäivillä ei ole nähty näin kansainvälisen
kovan luokan voimailijoita. Mukana olivat Jani-Pekka Eirala, Niina Jumppanen, Jussi Kokko sekä aikaisemminkin Kiiminkipäivillä nähdyt paikalliset kuuluisuudet Matti Koivisto
ja Jussi Varpenius.
Perheen pienimpiä viihdytti hilpeä Seppo-Sammakko, joka lauloi ystävyydestä, kurnuttamisesta, jututti lapsia
ja soitti vasenkätistä kitaraa. Myös sunnuntaina järjestettiin
oheisohjelmaa ympäri Kiiminkiä. Tässä kuvina tunnelmia
viime vuoden Kiiminkipäiviltä, kuvaaja Jenny Kärki.
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Nuorta taidetta Kiimingistä
Kiiminkiläisen 19-vuotiaan
taiteilija Katariina Hämäläisen näyttely on esillä 9.1.
saakka Galleria Oskari Jauhiaisessa. Hämäläinen valittiin vuoden viimeiseen näyttelyyn ”nuori kiiminkiläinen
taiteilija” -teemalla, mikä tulee entisen Oskari Jauhiaisen
säätiön toiminnan periaatteita: tukea nuorten kiiminkiläisten taiteentekijöiden esille tuloa ja taiteen tekemistä.
Kyseessä on Hämäläisen
ensimmäinen oma näyttely. Maalaukset ovat valmistuneet vuosina 2013-2015, ja
ne on toteutettu pääasiassa
akryyli- ja öljyväritekniikoilla. Kaikki teokset kiinnittyvät samaan aiheeseen: todellisuuteen egoistisen ihmisen
arkipäiväisen kokemusmaailman takana.

Katariina Hämäläisen taiteessa käsitellään todellisuutta symbolisella ja toisaalta käsitteettömälläkin tasolla.

- Osassa maalauksista on
käytetty perinteisen symbolistista lähestymistapaa,
mutta joitakin olen tarkoituksellisesti kuljettanut kohti geometrisempaa, käsitteetöntä kuvaamista. Mielestäni
taide on hyvä keino käsitellä
todellisuutta, koska kuvassa,
kuten maailmassakin, kaikki on yhtä. Maalauksen tekoprosessista nautin etenkin
siksi, että se on samaan aikaan rauhoittavaa ja dynaamista, Hämäläinen kertoo.
Vaihtuvien näyttelyiden
tilan ohjelmistosta vastaa
Kulttuuritalo Valveen alueellinen kulttuuripalvelu. Seuraavaksi esillä on 13.1. lähtien ”Mainio herra iloinen ja
ystävät”, Linda Bondestamin
kirjakuvitusnäyttely.

Galleria Oskari Jauhiainen löytyy Kiimingin kirjaston yhteydestä, osoitteesta Kirjastokuja 1. Galleriassa on esillä
kiiminkiläissyntyisen kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen (1913–1990) elämäntyötä pysyvän perusnäyttelyn muodossa.
Galleriassa on esillä myös Oskari Jauhiaisen oppilaan, kuvanveistäjä Anja Juurikkalan (s. 1923) Arabialle tekemää keramiikkaa.

Yrittäjän on seurattava alansa kehitystä

Adelen valikoimasta löytyy myös
ihonhoitotuotteita kuten uudet, Bielendan kasvojen puhdistusöljyt.
Kiimingin Hakomäessä avattiin noin kolme vuotta sitten
hyvinvointipalveluja tarjoava yritys, Kauneus ja Hieronta Adele.
Kauneus- ja hyvinvointiala kehittyy jatkuvasti ja
yrittäjän on pysyttävä muutoksessa mukana. Siksipä
yrittäjän on oltava aktiivinen

kehittämään toimintaansa ja
tuotevalikoimaansa.
Alalla jo 16 vuotta toiminut SKY-kosmetologi Outi
Hartikainen pitää yhteyttä
kansainvälisiin toimijoihin,
jotta hänenkin palvelu- ja
tuotetarjontansa kehittyisivät.
Asiakkaille on pystyttävä

tarjoamaan välillä myös jotain uutta.
- Puolassa on erittäin vahvaa ammattitaitoa kosmetiikka-alalla ja sieltä tulee
myös Suomen suosituin hoitolasarja Denova Pro. Pääsin
itsekin viime kesänä koulutusmatkalle Puolan tehtaalle
seuraamaan tuotteiden valmistusta ja tapaamaan sarjan
kehittäneitä tutkijoita sekä
keskustelemaan
johtajien
kanssa, Hartikainen kertoo.
Nyt syksyllä uutuutena
valikoimaansa hän hankki
niin ikään Puolasta tulevan
Bielenda Professional uutuussarjan. Aikuiselle iholle sopivassa Laser-Lifting
hoidossa yhdistyvät värivaloterapia, ultraääni ja Laser-Lift-teknologia. Laitteen
avulla elvytetään ihon kollageenituotantoa ja imeytetään ihoon vaikuttavia aineita. Hoito muun muassa
korjaa valovaurioita, kirkastaa ja kiinteyttää ihoa.
- Tätä on päästy tekemään
jo paljon ja hoito on saanut
hyvää palautetta. Toki vanhat tutut hoidot säilyvät
myös valikoimassa, kuten

Outi Hartikainen on laajentanut tarjontaa ja tekee nykyisin ihonhoitoja myös Laser-Lifting valoja ultraääniterapialaitteella.
hieronnat, kasvo-, käsi- ja jalkahoidot, sokerointi, meikkaukset ja paikalliset turvehaudehoidot.
- Tunnen työhöni suurta
intohimoa ja paras palkinto

on se, kun asiakas lähtee luotani rentoutuneena ja iloisella mielellä. Mukavasti yrittäjyys on lähtenyt käyntiin,
vaikka aluksi ajattelin että
onkohan hoitola liian syr-

jässä. Hyvin on riittänyt eri
ikäisiä asiakkaita, niin miehiä kuin naisiakin. Oma yritys oli unelmani vuosia, ja en
vaihtaisi enää pois.
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Yrityspalvelut tukena yrityksesi
kaikissa vaiheissa
BusinessOulu palvelee sinua ja yritystäsi sen kaikissa vaiheissa aina perustamisesta kasvuun ja
kansainvälistymiseen. Kumppanina ja kasvun mahdollistajana varmistamme Oulussa toimiville
yrityksille tunnistettuihin asiakastarpeisiin vastaavat kokonaisratkaisut sekä kilpailukykyisen
liiketoimintaympäristön verkostoineen. BusinessOulun asiantuntijat verkostoineen tarjoavat
laadukkaita, maksuttomia yrityspalveluita Oulun alueella toimiville yrityksille. Tutustu
tarkemmin palveluihimme! www.businessoulu.com/yrityspalvelut

Liiketoimintamalli - Toimiiko liikeideasi varmasti?
Sinulla on liikeidea, jonka voimalla aiot yrittäjäksi. Me
autamme sinut lähtöruudusta eteenpäin sparraamalla
liikeideaasi liittyviä kriittisimpiä kysymyksiä.
Yrityksen perustaminen - Hyvin suunniteltu on
puoliksi perustettu
Yritystä perustaessa on monta asiaa huolehdittavana.
Asiantuntijoidemme käytännönläheiset neuvot auttavat
sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä
eteenpäin.
Yritysrahoitus - Oikeanlaista rahoitusta yrityksellesi
Yrityksen kokonaisrahoitus muodostuu usein eri rahoituslähteistä. Autamme sinua sekä julkiseen että yksityiseen
yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien
laadinnassa sekä itse yritysrahoituksen hakemisessa.

Vienti - Maailma kutsuu, onko yrityksesi valmis?
Suurin kasvu tulee usein kansainvälistymällä, mutta se
vaatii myös huolellisen valmistautumisen. Saat asiantuntijoiltamme käytännön tukea yrityksesi kansainvälistymiseen
ja viennin käynnistämiseen.
Omistajanvaihdokset - Omistajanvaihdoksella kasvuun
BusinessOulun asiantuntijat neuvovat ja opastavat sukupolvenvaihdoksissa ja yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia.
Käytössämme on myös laaja verkosto alan asiantuntijoita,
joiden kanssa yhteistyössä toteutamme yrityksen omistajanvaihdokset sujuvasti.
Liiketoiminnan valmennukset - Osaajat pärjäävät aina!
Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa
useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä
koulutus- ja valmennusohjelmia.
BusinessOulu

Kannustavat asiantuntijat
yrityksien joka tarpeeseen
BusinessOulu tarjoaa laajan kattauksen palveluita jo olemassa oleville ja toimintaansa käynnistäville
yrityksille. Henkilökunnan asiantuntemusta ja yhteistyökumppaneita löytyy moneen lähtöön, joten
kaikenlaisiin kysymyksiin kannattaa kysyä vastausta.
- Moni mieltää palveluidemme
kuuluvan ICT-alalle, mutta tosiasiassa tarjoamme tukea ja palveluita kaiken kokoisille yrityksille alasta riippumatta. Perusneuvonta on
maksutonta ja mielellään käymme
vierailemassa yrityksissä, kertovat yritysneuvonnan asiantuntijat
Timo Paakkola ja Esa Riippa.
BusinessOulun henkilökunnalla on pitkä kokemus yritysmaailmasta ja -neuvonnasta, osalla on
taustalla myös omaa yritystoimintaa. Yhteyttä voi ottaa suoraan asiantuntijoihin, joille numerot löytyy
nettisivulta osoitteesta www.businessoulu.com. Löydät varmasti tarvitsemasi asiantuntijan.
- Yleensä yrittäjien kysymykset ovat niin laajoja, että keskustelu kannattaa hoitaa kasvotusten ja
ajan kanssa. Monesti menen paikalle yritykseen, koska siellä pys-

tyy parhaiten aistimaan yrityksen
tilanteen ja tarpeet. Toki voi tulla
käymään toimipisteissämme, jotka sijaitsevat Kiimingin virastotalolla osoitteessa Lempiniementie 2,
Haukiputaan kehityksen tiloissa ja
lisäksi Oulun Peltolassa, Paakkola
kertoo.

Perusneuvonnasta
lähtien
Kentällä ollaan hyvin ilahtuneita,
että BusinessOululla on kiinnostusta auttaa myös peruskysymyksissä.
Apua voi saada laskennallisissa tai
verotuksellisissa asioissa, rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen
tai yritysjärjestelyiden kanssa. Tavoitteena on tarjota yrittäjälle matalan kynnyksen palvelua, mitä sitten
onkaan mielen päällä.
- Monesti yrittäjä on aivan yksin
kysymystensä kanssa ja joskus hän
tarvitsee ihan vain sparrausta sekä
tukea ajatuksilleen. Omia bisnesideoitaan ei aina voi, eikä kannata,
huudella kaupungilla. Siksi kannattaa hyödyntää luottamuksellista
asiantuntijan keskusteluapua, Riippa selittää.

Asiantuntijoiden tehtävä on toisinaan myös tuoda aloittavien yrittäjien kuvitelmiin realismia. Usein
aloittavan yrityksen kustannukset
kuvitellaan liian ohuiksi ja menekin kuvitellaan kasvavan nopeasti
suureksi. Uudellekin yrittäjälle kärsivällisyys on hyve, sillä voi ottaa
aikansa ennen kuin yritys saavuttaa täyden potentiaalinsa.
Kehitettävää löytyy monista jo
toimivista yrityksistäkin, etenkin
myyntityöstä. Monesti odotellaan
passiivisesti, että puhelin soisi ja
kyselijöitä jonottaisi ovelle. Myyntityöstä pitää tehdä aktiivinen ja
johdonmukainen osa yrityksen toimintaa. Rullaava toiminta vaatii
usein jatkuvasti uusien mahdollisuuksien silmällä pitämistä.

Kansainvälistyminen
kiinnostaa
Ilokseen Paakkola on huomannut,
että useat kiiminkiläisetkin yritykset ovat alkaneet kiinnostua viennin edistämisestä ja kansainvälistymisestä. Itse asiassa BusinessOulun
asiakkaista toistaiseksi kansainvälisin yritys löytyykin täältä Kiimin-

gistä; Lovi Oy on löytänyt tiensä
kansainvälisille markkinoille Aasiaa myöten.
Yrityksissä on huomattu että
naapurimaan Ruotsin markkinat
on yllättävän lähellä ja helposti tavoitettavissa. Osaamisellamme on
kysyntää ennen kaikkea rakennusteollisuudessa,
kaivosteollisuudessa ja muillakin tuotanto- että
palvelualoilla löytyy vientimahdollisuuksia.
- Toki verkostojen löytäminen ja
työn aloittaminen ulkomailla vaatii
paljon pohjatyötä. Aiheeseen liittyy
paljon harhaluulojakin: Monet ovat
pelänneet ruotsinkieltä. Tosiasiassa
riittää kun yrityksellä on yksi henkilö, joka taitaa kohtuullisesti kieliä, niin yritys kyllä pärjää kansainvälisilläkin markkinoilla, kertoo
Riippa.
BusinessOululla on laajat kansainväliset kontaktit ja ulkomaankaupan asiantuntijoita. Kansainvälistymiseen apua voi saada
neuvonnasta laskelmien tekemiseen. Joskus on oltu jopa mukana
neuvottelupöydissä. JK

BusinessOulu
Postiosoite: PL 22,
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 5. krs.
90230 Oulu, Kontinkankaalla Peltolan
kaupunginosassa
BusinessOulun asiakaspalvelunumero: (08)
558 558 10
Faksi: (08) 558 41702
Palvelupisteet:
Kiimingin palvelupiste:
Kiimingin virastotalo, Lempiniementie 2,
90900 Kiiminki
Puhelin: 045 893 2000
Haukiputaan palvelupiste:
Teollisuustie 1, 90830 Haukipudas
Puhelin: 045 893 2000
Asiakasneuvonta:
Merja Aikio-Paavola
040 701 2835
merja.aikio-paavola@businessoulu.com
Minna Jokisalo
044 703 1374
minna.jokisalo@businessoulu.com
Mari Koskinen
050 379 1868
mari.koskinen@businessoulu.com
Reeta Räisänen
046 920 5513
reeta.raisanen@businessoulu.com
Markku Uimonen
044 703 1315
markku.uimonen@businessoulu.com
Viestintä ja markkinointi:
Pauliina Pikkujämsä
markkinointipäällikkö
040 7434 362
pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com
Alpo Merilä
asiantuntija, tiedotus
050 5918 562
alpo.merila@businessoulu.com
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LAKIASIAINTOIMISTO
TUUKKA TIEKSOLA

Tilintarkastaja HTM ja JHTT
Ekonomi, HM
Yritysjohdon asiantuntija
Senior advisor, hallituspartneri

VARATUOMARI
Puh. 0400 585 286
MAKSUTON NEUVONTA!
● Rikos- ja riita-asiat
● Oikeudenkäynnit
● Avioerot, lasten huolto,
tapaaminen ja elatus

Kaarina Daavittila

040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

Mäkelininkatu 20-22 B 4, 90100 Oulu

•
•

Parasta yrittäjälle
tilitoimistopalvelut
taloushallintopalvelut

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

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016
URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

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

Tarjoaa ikääntyneille ja muille apua tarvitseville koti- ja
sairaanhoito- sekä omaishoidon palveluja asiakkaan kotiin.
Lisäksi tarjoamme siivouspalvelua ja lapsiperheiden kotipalvelua.
Olemme Oulun kaupungin palvelusetelituottaja.
Toimimme pääsääntöisesti Kiimingin, Jäälin ja Oulun alueella

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

www.ktcgroup.

Rakentajantie 3, 90940 Jääli, www.mobimatic.fi

