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Hyvää joulun aikaa!

Loppuviikkoon Herkkutorilta!

Suomalaiset Porsaan kasslerpihvit 5.95 kg
Palvelevalta herkkutorilta saat taatusti tuoreita tuotteita juuri haluamasi määrän

Tervetuloa!

Kiiminkiläinen ruokakauppa
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Joulu on antamisen aikaa
On taas vuosi lopuillaan ja joulupaniikki lähestyy. Ihmisillä pysyy elämä hallinnassa hienosti yksitoista
kuukautta vuodesta, mutta sitten tulee joulukuu…
Kiimingistä kuitenkin onneksi
löytyy monipuolisesti yrityksiä, joilta saa hyvät lahjat ihan kenelle vaan.
Käyttämällä oman kylän palveluita,
pysyy seutu vireänä ja elinvoimaisena. Rahat eivät karkaa ulkomaille,
vaan jäävät paikalliseen kulutuksen.
Monille joulu on yltäkylläisyyden
aikaa, mutta myös vähempiosaisista
tulee huolehtia -onhan joulu antamisen aikaa. Yksi hyvä kohde lahjoittaa
on ihan Kiiminkiläisin voimin toteutettu Joulupuu-keräys, jonka tuotto
käytetään lyhentämättömänä kiiminkiläisten hyväksi. Keräyslaatikoita
löytyy alueen kaupoista.
Täällä marraskuisessa pimeydessä taapertaessa tuntuu, että oltaisiin
paremminkin Mordorissa kuin Kiimingissä. Pieniä valonpilkahduksia

on kuitenkin näköpiirissä, etenkin
talouden saralla. Suurhankkeistakin
tiedotetaan tämän tästä. Olisiko seuraavan aika tulla jo Ouluseudulle.
Suurhankkeet työllistävät suoraan ja välillisesti suuren joukon yrityksiä ja sitä kautta ihmisiä. Uusia
yrityksiä ja työpaikkoja syntyy sankoin joukoin ja pienetkin paikkakunnat pysyvät elinvoimaisina.
Aloittaville yrityksille ja tietysti myös muille, on suuri etu kuulua
Suomen Yrittäjiin, jonka paikallisyhdistys Kiimingin Yrittäjätkin on.
Suomen Yrittäjät on suurin yrittäjien
asiaa ajava yhdistys yli sadallatuhannella jäsenellään. Yrittäjäjärjestöjen
tilaisuuksissa on loistavat mahdollisuudet verkostoitua eri alojen yrittäjien kanssa ja jakaa hyvät huonot asiat ”omien” joukossa. Vertaistukea on
aina saatavilla. Kentältä kuuluu, että
ihan turhaan arkaillaan Yrittäjiin liittymistä. Tunnetaan, ettei olla riittävän hyviä yrittäjiä tai muuta sellais-

ta soopaa. Ei täällä muutenkaan ole
mitään super-yrittäjiä. Kaikki ovat
erittäin tervetulleita, yrityksen ikään,
kokoon, toimialaan tai mihinkään
muuhun liittymättä.
Jäseneksi liittyminen on erittäin
helppoa ja vaivatonta Suomen Yrittäjien nettisivuilla. Jäsenmaksukaan
ei päätä huimaa ja on verovähennyskelpoinen. Toivotankin kaikki nykyiset jäsenet ja uudet yrittäjät rohkeasti mukaan toimintaan ja tapahtumiin.
Ensi vuoden tärkein teema toiminnassamme tulee olemaan verkostoituminen, jota erityisesti on toivottu lisää. Myös tulevat kuntavaalit
ovat vahvasti esillä.
Mukavaa joulun aikaa ja Onnellista Uutta Vuotta!

Miika Sutinen
Kiimingin Yrittäjät ry
puheenjohtaja

”Ensi vuoden tärkein teema toiminnassamme
tulee olemaan verkostoituminen.”

Miika Sutinen puhumassa Kiimingin Yrittäjien pikkujoulussa.

Miika Sutinen jatkaa yrittäjien puheenjohtajana

Kiimingin Yrittäjien hallitukseen valittiin uutena jäseninä Riina Järvinen Koti- ja sairaanhoito Serafiina, Paula Paroll Parolla Oy (Pub
Neidonkenkä). Kolmas uusi jäsen Tommi Kokkoniemi puuttuu kuvasta.

Kiimingin Yrittäjien syyskokouksessa lauantaina 12.11.
Kelokellarissa valittiin Miika
Sutinen edelleen Kiimingin
Yrittäjien
puheenjohtajaksi. Hallitukseen tulivat uusina jäseninä Riina Järvinen
Koti- ja sairaanhoito Serafiina, Paula Paroll Parolla Oy
(Pub Neidonkenkä) ja Tommi Kokkoniemi Jäälin Pikahuolto Tommi Kokkoniemi
Oy. Erovuoroisista entisinä
jatkavat Minna Huru ja Mari
Siltakoski. Muut hallituksen
jäsenet ovat Lauri Mikkonen,
Sirpa Runtti, Vesa Ojala ja
Jouni Nissi.
Toimintasuunnitelmassa
oli muun muassa yrittäjyyttä

edistävän yhteistyön kehittämistä oppilaitosten kanssa.
Yhdistys myöntää stipendejä Kiimingin yläasteen ja Laivakankaan yläasteen yhdeksännen luokan sekä lukion
oppilaalle koulujen päättyessä keväällä. Myöntämisen
perusteena on oppilaan omaaloitteisuus ja yritteliäisyys.
Harrastus- ja virkistystoimintaa kehitetään jäsenten
toivomalla tavalla mm. perheille/puolisoille järjestettävillä harrastuksilla, tapahtumilla ja matkoilla. Yhdistys
tukee varojen sallimissa puitteissa hyvinvointi- ja hupitoimikunnan järjestämiä tapahtumia.

Sanna Kokkoniemi kertomassa pikkujouluväelle yrittäjille tarjottavista liikuntamahdollisuuksista muun muassa torstai-illan jumpasta Huttukylän koululla.

Yhdessä Oulun muiden
yrittäjäyhdistysten
kanssa
pyritään vaikuttamaan paikalliseen päätöksentekoon.
Tavoitteena on pystyä vaikuttamaan yritysten toimintaedellytysten kannalta kaupungin keskeisiin päätöksiin
jo valmisteluvaiheessa. Yhdistyksen hallitus valvoo,
että jäsenistöltä kaupungin
suuntaan tehtävät aloitteet
ja esitykset tulevat asianmukaisesti käsitellyksi päätöksenteossa.
Syyskokouksen
yhteyAutoon sopivaa käsisammutinta
arpomassa hallituksen jäsenet
Sirpa Runtti, Mari Siltakoski ja
Minna Huru.

dessä pidetyssä pikkujoulussa Vuoden aktiivina huomioitiin hallituksen jäsen Mari
Halkola. Kiimingin Vuoden
Yrittäjänä oli palkittu jo Kii-

minkipäivillä Kyösti ja Minna Huru, Tulikurkku Oy/
Kiimingin Grilli. Jäseniä kutsuttiin mukaan torstaisin kokoontuvaan liikuntapiiriin

Huttukylän koululle. Arpajaisissa kaikilla oli yksi arpalippu, voittoina runsaasti
yritysten lahjoittamia eri tavaroita ja palveluja. HT
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Lauri Mikkonen jatkaa PPY:n puheenjohtajana
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät valitsivat lauantaina
26.11. Kuusamon Rukalla pidetyssä vuosikokouksessa
aluejärjestön puheenjohtajana jatkamaan Oulun Neon
Oy:n toimitusjohtaja Lauri
Mikkosen Kiimingistä. Valomainoslaitteita valmistava,
asentava ja kunnossapitävä
yritys sijaitsee Haukiputaan
Kellossa, jossa se on toiminut
vuodesta 1989.
Hallitukseen valittiin uutena Kiimingin yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen
sekä varalle Kaisuleena Joenväärä Kiimingistä. Kaikkiaan
hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 20 jäsentä.

Ruskon Betoni
Maakunnallinen yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät luovuttivat vuosikokouksen iltajuhlassa Vuoden 2016
Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon oululaiselle Ruskon
Betoni Oy:lle, pääomistajina Martti ja Kirsti Väänänen.
Alkuvaikeuksien jälkeen yritys on kehittynyt ja kasvanut
vuosien varrella lähes koko
maan laajuiseksi. Päätuotteena on valmisbetoni. Lisäksi
tehdään betonielementtejä,
-putkia, -kaivoja ym. betonituotteita. Yritys on mukana
rakentamassa myös vesivoimaloita ja kaivoksia siirrettä-

villä tehtailla.
RB:n konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Napapiirin
Betoni Oy ja JA-KO Betoni
Oy sekä sisaryhtiö KiBe Oy
ja sen tytär Gällivare Betong
AB. Tehtaita on 32 eripuolilla
Suomea ja yksi Jällivaarassa.
Tehtaat työllistävät noin 220
hlöä ja lisäksi alihankkijat
työntekijöineen, kertoi toimitusjohtaja Martti Väänänen.
Yhtiössä tehtiin osasukupolvenvaihdos viisi vuotta
sitten. Lapset Päivi, Paula,
Risto ja Katri tulivat mukaan
yhtiön osakkaiksi. Katri ja
Risto työskentelevät yhtiössä
ja Risto on tytäryhtiöiden toimitusjohtaja.
-Kotimaisuus on yrityksessämme vahva arvo ja
omistajuus on haluttu pitää omassa perheessä, kertoi
Väänänen.
Vuoden
Yksinyrittäjänä palkittiin Juhlaguru Jenna Antinmaa Oulusta. Vuoden Kaupantekijänä 2016
palkittiin Akkutalo Esko
Markuksela Oulusta. Pohjois-Pohjanmaan
Vuoden
puheenjohtajana palkittiin
Siikalatvan Yrittäjien puheenjohtaja Tanja Heikkonen. Vuosikokoustapahtuman yhteydessä vietettiin
myös Kuusamon Yrittäjien
50-vuotisjuhlaa, jota Kiimingin Yrittäjät muisti onnittelulla.

Yrittäjyys
vaatii rohkeutta
Lauantain iltajuhlan juhlapuhuja Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen totesi yrittäjyyden
vaativan edelleen rohkeutta.
-Työ yrittäjyyden hyväksi on sosiaalisesti ja taloudellisesti terveen yhteiskunnan
rakentamista. Se on ylisukupolvista työtä, joka palvelee meidän lapsiamme, totesi Pentikäinen.
Juhlassa oli paikalla ja
yrittäjien tavattavissa myös
kuusamolainen kansanedus-

taja Ulla Parviainen.
Vuosikokoukseen lauantaina osallistui noin 100 henkeä ja iltajuhlaan noin 150.

Heimo Turunen

Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisina yrittäjinä palkittiin tänä
vuonna Ruskon Betoni Oy Oulusta. Palkinnon ottivat vastaan
toimitusjohtaja Martti Väänänen
ja tytär Katri Väänänen, myös
yhtiön osakas.

Kiimingin Yrittäjistä vuosikokousedustajina olivat Mari Halkola, Miika Sutinen, Kaisuleena Joenväärä, Vesa Ojala, Esko Arvola ja Tommi
Kokkoniemi

Kolmannelle 2-vuotiskaudelle PPY:n puheenjohtajaksi valittu Lauri Mikkonen (toinen oikealla) muisti vuosikokouksessa kuusamolaistuotepaketilla aluejärjestön työntekijöitä; Tommi Sirviö, Paula Pihlajamaa, Milla Raappana, Tiina Talala, Kirsi Anttila, Sari Reinikainen-Laine ja Marjo Kolehmainen.

Kiimingin yrittäjiin on syksyn aikana liittynyt kolme
uutta jäsentä. Tällä hetkellä
yhdistyksessä on 143 jäsentä.
Uudet jäsenet toivotetaan tervetulleeksi toimintaan!
AK- perustustyöt Oy, yrittäjänä Antti Krekilä, toimii rakennusalalla Oulun seudulla
ja koko Suomessa niin pienrakentajille kuin yrityksillekin.
Toimialana ovat rakennusten
betoniperustustyöt. Yrittäjä
on toiminut alkusyksystä läh-

tien myös entisen Laivakankaan grillin yrittäjänä. Grillin
uusi nimi on nyt AK-grilli.
Tietokonsultti Jyrki Siivola toimii tietokone konsultoinnin alalla.
RoihuPuu Oy, yrittäjänä
Raimo Puolankanaho aloittaa
varsinaisen toiminnan hirsirakentamisen saralla tulevana keväänä. Nyt joulun alla
hän tekee kynttilänjalkoja ja
muita koriste-esineitä.
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Uusia jäsenyrityksiä

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:N
TIEDOTUSLEHTI JOULUKUU 2016

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/kiimingin-yrittajat
Julkaisija:
Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Miika Sutinen,
Kiimingin Yrittäjät ry pj
Toimittajat:
Heimo Turunen p. 0400 385 281,
vkkmedia@vkkmedia.fi
Ilmoitusmyynti:
VKK-Media Oy:
Heimo Turunen p. 0400 385 281
Tiina Rajala, tiina@vkkmedia.fi
Sivun valmistus:
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen,
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani

Kiiminki-lehti on luettavissa
netissä: www.vkkmedia.fi
klikkaa linkistä: Lehdet
(sieltä löytyvät myös aiemmin
ilmestyneet lehdet)

Seuraaava kiimingin
yrittäjät ry:n julkaisema
Kiiminki-lehti ilmestyy
toukokuun alussa 2017
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Paikalliset
pojat ei

Fysioterapeutin suoravastaanotolla
nopeasti hoitoon

pakkasta
pelkää!
Katto 2 päivässä,
myös talvella!

Terveystieteiden
maisteri, fysioterapeutti Mari Halkolalla
on pitkä ammattiura
ja hän on jatkuvalla
opiskelulla edistänyt
niin kliinistä kuin yrittäjäosaamistaankin.

• Pienempi kosteusriski pakkasella
• Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
• Vesivekin kestävät kattovarusteet
• Tuotteet omalta tehtaalta,
ilman välikäsiä

SOITA

08 2377 9501

Oulun yksikkö

§

www.laaturemontti.fi

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

Fysioterapeuttien suoravastaanotto laajenee jo PohjoisSuomessakin. Ensimmäiset
fysioterapeutin
suoravastaanotot aloitettiin maassamme yli 10 vuotta sitten, kun
täydennyskoulutusta alettiin
järjestää aluksi kunnallisen
ja vähitellen myös yksityissektorin fysioterapeuteille.
Terveystieteiden
maiste-

ri, fysioterapeutti Mari Halkolalla on pitkä ammattiura
ja hän on jatkuvalla opiskelulla edistänyt niin kliinistä
kuin yrittäjäosaamistaankin.
Hän innostui suoravastaanottotoiminnasta v. 2005 tavatessaan
Melbournessa
kongressipäivillä skandinaavisia kollegoja, joilla suoravastaanotto oli jo käytössä.

Halkola pätevöityykin joulukuun alussa Lapin Ammattikorkeakoulusta
ja
aloittaa fysioterapeutin suoravastaanoton Kiimingissä ja
Pudasjärvellä, jossa hänellä
rinnalla toimii fysiatriksi erikoistuva lääketieteen tohtori
Jani Takatalo.
Käytännössä
fysioterapeuttien suoravastaanoton
ajanvaraushenkilö varmistaa tarkistuslistan avulla yhteyttä ottavan potilaan tules-vaivan tilanteen ja ohjaa
suoraan fysioterapeutin vastaanotolle tai tarvittaessa lääkärin arvioitavaksi. Suoravastaanotolle pääsee yleensä
muutamassa päivässä, jolloin fysioterapeutille on varattu 1-1½ tuntia potilaan
kliiniseen tutkimiseen, hoitamiseen ja yksilölliseen ohjaamiseen mm. omahoidossa ja
käsikauppakipulääkkeiden
käytössä.
Potilas voi tulla fysioterapeutille jatkokontrolliin tilanteen uudelleen arvioimiseksi. Lääkärin konsultointi
tai vastaanotto on tarpeen,
kun potilas tarvitsee voimakkaampia kipulääkkeitä tai
kokonaislääkityksen tarkistamista sekä kun fysiotera-

peutin päättelyn perusteella
oireet johtuvat muusta kuin
tule-sairaudesta, tilanne on
vaikea ja voi vaatia jatkotutkimuksia.
Fysioterapeuttien suoravastaanoton hyötynä on nopea ja oikea-aikainen hoitoon
pääsy.
Tules-ongelma ei
ehdi pitkittyä, jolloin arkeen
ja työhön paluu nopeutuu
sekä hoitojaksot lyhenevät.
Nopeasti hoitoon päässyt
asiakas on tyytyväinen, kun
toimintakyvyn heikkenemistä ei juuri ehdi tapahtua eikä
jatkohoitoa välttämättä tarvita. Runsaasti lääkäreiden
vastaanottoaikaa vievät tukija liikuntaelinvaivat hoituvat
kustannustehokkaasti ilman
lääkärin vastaanottoa. Kustannustehokkuutta on, kun
potilas saa fysioterapeutin
suora-vastaanotolla ohjauksen kivun hoitoon ja aktiiviseen harjoitteluun. Suurin
osa potilaista ei tämän jälkeen enää tarvitse lääkärissäkäyntiä. Asiantuntijafysioterapeuttien suoravastaanotto
tuottaa tutkitusti myös kustannussäästöjä, joita sote-uudistuksessa tavoitellaan.

Lovin joulukuuset valloittavat maailmaa
Lovin tuote-idea syntyi suunnittelija
Anne Pason kehittelemänä.
Jäälissä Hallitiellä sijaitseva Lovi Oy on vuonna 2006
perustettu
pohjoissuomalainen yritys, joka valmistaa Anne Pason suunnittelemia ja patentoimia, koottavia
puisia hahmoja. Toimitusjohtaja Mikko Pason mukaan
joulukuusi on edelleen suosituin tuote, jota myydään
niin Kaukoitään kuin muualle maailmaan.
Lovin tuote-idea syntyi
suunnittelija Anne Pason kehittelemänä.
-Vaimoni alkoi miettiä, miten puusta saisi tehtyä pallokoristeen joulukuuseen
vaihtoehdoksi
muovisille palloille. Hän kehitteli uudenlaisen liitoksen,
joka mahdollistaa litteiden
tuotteiden varastoimisen ja
kuljettamisen vaikkapa kirjekuoressa, Mikko Paso kertoi.
Lovin tuoteryhmät ovat
laajentuneet kymmenen toimintavuoden aikana eriko-

Anne kokoaa Lovi-puuta.

koisista palloista ja joulukuusista käsittämään muitakin
eläinhahmoja, kuten koirat,
kissat, linnut, porot, possut
ja puput. Lovin tuotevalikoimasta löytyvät myös sydämet, enkelit, muumihahmot
ja puut.
-Uusimmat tuotteemme
ovat Lovi Gaudi Dragon -lohikäärme ja Lovi Chihuahua.
Aikaisempia
tuotteitamme olemme voineet parantaa uuden leikkauskoneen
hankkimisen myötä. Varhaisempaakin tuotantoa olemme uudistaneet lisäämällä eri
värivaihtoehtoja, toimitusjohtaja Paso mainitsi viimeisistä Lovin uudistuksista.
Lopullisen kolmiulotteisen muotonsa tuotteet saavat
käsin kasaamalla, ilman apuvälineitä. Kauniin muodon
lisäksi Lovi-tuotteet antavat
saajalleen oivaltamisen ja tekemisen iloa.
Kaikki Lovin tuotteet valmistetaan Jäälissä kotimaisesta hyvälaatuisesta koivuvanerista, jota Mikko Pason

Lovin tuotevalikoimasta löytyvät myös sydämet, enkelit, muumihahmot ja puut.

mukaan on hyvin saatavilla.
Lovilla on ollut kiirettä
elo-syyskuusta lähtien, kun
yritys ryhtyi postittamaan
jouluajan tuotteita jälleenmyyjilleen, joita on satoja 40
- 50 maassa eri puolilla maailmaa.
- Meillä on juuri nyt kiireisintä aikaa mitä koskaan.
Kolmas osa tuotannostamme
menee Kiina-Japani -akselil-

le, kolmas osa Eurooppaan ja
loput muualle. Vain 15 prosenttia tuotteista jää kotimaahan, Paso kertoi.
Jäälissä sijaitsee myös Lovin tehtaanmyymälä, joka on
arkisin auki aamukahdeksasta iltaan puoli viiteen ja
joulun alla pidennetyin aukioloajoin. Yritys työllistää
yrittäjien lisäksi kymmenkunta henkilöä. RR
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Ihmisläheistä hoitoa
aidosti ja lämmöllä
Sairaanhoitaja Riina Järvinen
perusti Kiiminkiin reilu vuosi sitten Koti- ja sairaanhoito Serafiina -yrityksen. Yritys työllistää hänen lisäkseen
kolme lähihoitajaa. Serafiina
tarjoaa ikääntyneille ja muille apua tarvitseville koti- ja
sairaanhoitopalveluja asiakkaan kotiin yksilölliset tarpeet huomioiden.
Koti- ja sairaanhoito Serafiina on Oulun kaupungin
palvelusetelituottaja, joten
palveluja voi ostaa palvelusetelillä tai itsemaksavana
asiakkaana kertaluonteisena
tai säännöllisen sopimuksen
mukaan.
-Toimimme
pääsääntöisesti Kiimingin ja Jäälin alueella, ja sieltä koostuu
meidän
vakituinen
asiakaskuntamme.
Panostamme palveluissamme laatuun ja kiireettömyyteen.
Olemme läsnä asiakkaan
luona, joka tuo asiakkaalle
kodinomaisuutta ja turvallisuutta, Riina Järvinen mainitsi yrityksen toimintaideologiasta

Yrittäjä sanoo huomanneensa, että kiireettömyys
on tärkeää henkilökunnalle
työn mielekkyyden kannalta, mikä näkyy työssä viihtymisenä ja omistautumisena työhön.
-Olen saanut hyviä tekijöitä tiimiini, joka on kuulunut kehuina myös asiakkaiden suunnalta.
Koti- ja sairaanhoito Serafiina pystyy palvelemaan
niin sairaalasta kotiutuvia
kuin muita apua tarvitsevia
asiakkaita. Riina Järvisellä
on yhdeksän vuoden erikoissairaanhoitajan kokemus yliopistosairaalan eri osastoilta
sekä kotihoidosta. Sen vuoksi yritys pystyy tarjoamaan
erikoissairaanhoitoon liittyvää osaamista ja kokemusta
kotihoidon puoleltakin.
-Kotisairaanhoidon käynneillä teemme kaikki tarvittavat
sairaanhoitoon
liittyvät toimenpiteet, kuten esimerkiksi verikokeiden oton, lääkkeiden jakamisen,
insuliinipistokset,
verenpaineen ja verensoke-

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212
sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi

www.mansikkatarhat.fi

Joulun toivotuimmat
hemmottelulahjakortit
Adelesta!
Adele ruskea
C 60 M 66 Y 62 K 54

”Olen saanut niin täydellisen ja sydämellisen hoidon Serafiinan hoitajilta kuin vain voin saada”, iloitsee Maija-Liisa Räisänen. Kuvassa
myös yrittäjä Riina Järvinen.

rin mittaamisen. Esimerkiksi haavanhoito, ompeleitten
ja hakasten poisto kuuluvat
myös sairaanhoidon tehtäviimme.
Pitkäaikaissairaiden kohdalla hoitotoimet käsittävät hoidon seurannan ja
raportoinnin asiakkaan toiveen mukaisesti esimerkiksi
omaisille ja hoitavalle lääkä-

Vastaava lähihoitaja Jaana Lapinlampi hoitotyössä Vieno Syngelmän luona.

HANNUKSESSA TAPAHTUU!

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

rille, yrittäjä Järvinen kertoi.
Yrityksen kotiin tuoma
apu helpottaa vaikkapa vanhusten elämää, jos esimerkiksi liikkuminen on vaikeutunut. Serafiina ottaa
huomioon kuntouttavan näkökulman asiakkaan hoidossa. Kotihoito tarjoaa apua ja
helpotusta päivittäisissä toiminnoissa selviämiseen esimerkiksi
peseytymisessä,
ruokailussa ja kaupassa käymisessä.
- Koti- ja sairaanhoito Serafiina haluaa tuoda asiakkaalleen helpotusta arjessa
selviytymiseen asioiden hoitamisen ja terveydenhuollon
palvelujen kautta. Koti- ja
sairaanhoitopalvelujen lisäksi haluamme tuoda helpotusta omaishoitajille silloin, kun
he tarvitsevat aikaa asioiden
hoitamisen ajaksi. Tarjoamme myös helpotusta lapsiperheiden arkeen tuomalla
koteihin kotipalvelua ja kuukausisiivousta.
Järvinen kertoi avustavansa asiakkaitaan tarvittaessa palveluseteliasioissa
sekä verohallinnon ja Kelan
lomakkeiden täyttämisessä.
-Nykyistä työtäni en vaihtaisi mihinkään, yrittäjä Järvinen summasi nykykokemuksiaan. RR

www.adele.fi

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ VUODESTA 1983

Meiltä uudet kokoproteesit, proteesien
korjaukset ja pohjaukset. Soita ja varaa aika!
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT
Esko Tornberg ja Sampo Heikkilä

HAMMASSAMPO

Isokatu 32 B 90100 Oulu, p. (08) 375 128,
info@hammassampo.fi, hammassampo.fi

PALVELUSETELILLÄ
PIHLAJARANTAAN
Tule asumaan!
Tule asumaan,
Täällä
on hyvä olla.
paikkoja vapaana!

Huttukylän Ns. Koitelinkoskentie 720 Kiiminki

(Loukkojärventie 4)

Bingo

joka keskiviikko
klo 18 alkaen odottelubingolla klo 17.45.

Päävoittona 100 euron
ostokortti
Mitä enemmän pelaajia
sitä suuremmat voitot.

Tervetuloa!
Hannuksen kyläyhteisön kotisivut:
hannus.kiiminki.dy.fi

Kehäkuja 3 | 90940 Jääli | puh. 045 320 5421 | www.pihlajaranta.fi

La 10.12. Klo 20.30-01 yleiset pikkujoulutanssit
Sari Koivikko & Domino
Liput 12 €, sekahaku, naistenhaku,
arvonta, maksut käteisellä.
Su 11.12. klo 15.00 Koko perheen joulujuhla.
Ohjelmassa seurakunnan tervehdys,
lasten esityksiä, joululauluja, joulupukki, kahvitarjoilu
La 17.12 klo 20.00 alkaen perinteinen jäsenten pikkujoulu		
Vapaa pääsy, arvonta, torttukahvit, puffetti. Aluksi
yllätysohjelmaa, mm. Eränäyttämö encore: viimeinen ajo,
laulua, haitarimusiikkia, kuoro. Lopuksi tanssia ja
Karaokea Morken säestyksell. Useita solisteja!
Tervetuloa jäsenet ystävineen!
a

Tervetulo
tilaisuuk- Tarjoamme myös tilat kaikenlaisiin juhliin!
siimme!

www.huttukylanns.net

Kehäkuja 1

I 90940 Jääli I puh. 040-846 8206 I

RITAHARJU

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
Reilut valikoimat, pitkä aukiolo, paistopiste, veikkauspalvelut,
erinomaiset parkkipaikat, kierrätyspiste, postin kirjelaatikko,
postin pakettiautomaatti smart post, nestekaasun myynti, ym.
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www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

KIIMINGIN
ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

040 595 3250

ACOAcoNet Oy

www.aconet.fi

Sähkösuunnittelu
ja -asennus

Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996

Laatu

Tehokkuus

Monipuolisuus

uudisrakentaminen
saneeraus
kvr-rakentaminen

Ekovilla Oy:lle uusi
tuotantolinjasto ja lisää varastotilaa
Vuodesta 1979 lähtien toimineella Ekovilla Oy:llä kasvu on ollut nopeampaa kuin
alalla keskimäärin. Yhtiön
tuotteista on tullut niiden hyvien ominaisuuksien vuoksi omakotirakentajien suosikkieriste. Tuoteperheeseen
vuonna 2011 tullut Ekovillalevy uutuus täydentää hengittävän eristeen käyttömahdollisuuksia. Ekovilla onkin
noussut orgaanisten lämmöneristeiden markkinajohtajaksi.
Yhtiöllä on neljä tuotantolaitosta; kaksi Kouvolassa, Ylistarossa ja Kiimingissä, jossa työskentelee 13
henkilöä. Kaikkiaan yrityksellä on 55 työntekijää ja palveluyrittäjät mukaan laskien
150 henkilöä. Yritysrypästä
johtaa toimitusjohtaja Mika
Ervasti. Kiimingissä Honkiojantiellä vuodesta 1985
lähtien toimineessa Ekovillan laitoksessa on meneillään
mittava, yli miljoonan euron laajennushanke. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna
2014 uusittiin tuotantolinjasto. Nyt meneillään olevassa
kakkosvaiheessa valmistuu
ensi kesään mennessä noin
1200 neliötä lisää sisävarastotilaa.
Omakotirakentaminen
on ollut Ervastin mukaan aiemmin Kiimingissä vilkasta.
Muutaman viime vuoden aikana pientalojen rakentaminen on ollut alamaissa koko
Suomessa, kunnes se taas on
ollut vilkastumaan päin.
-Yrityksen kannalta tilanne on menossa parempaan
suuntaan ja yritys pyörii kolmessa vuorossa. Tehtaalta

Kuokka maahan. Ekovillan investoinnin toisessa vaiheessa rakennetaan yli tuhat neliötä lisää varastotilaa Kuusamontien varteen Honkiojantielle.

lähtevä rekkaralli on melkoinen, kuvaili Ervasti.
Vuonna 2010 tulivat voimaan uudet rakennusten
energiatehokkuusvaatimukset, jossa yläpohjan eristyspaksuus oli nostettava 30
sentistä 50 senttiin. Tämä
merkitsi Ekovilla Oy:n kannalta kysynnän kasvua.
Ekovilla Oy tunnetaan rakentajien parissa lämpöeristeistään. Ne ovat ekologisia
ja hengittäviä sekä CE-merkittyjä tuotteita. Tuotteiden
eristys-, palo- ja kosteusominaisuuksia on tutkittu vuosikymmenten ajan sekä eri
tutkimuslaitosten laboratorioissa, että lukuisissa kenttäkokeissa. Lisäksi yrityksellä
on oma laadunvalvontalabo-

ratorio, jossa eristeen laatua
tarkkaillaan jatkuvasti.
Tuotteina ovat puhallusvilla ja ekovillalevy. Kiimingissä tuotetaan puhallusvillaa, josta on muodostunut
pienrakentajien parissa suosituin yläpohjan eristysmateriaali.
Puhallusvillan raaka-aine saadaan paperinkeräysfirmojen toimittamasta sanomalehtipaperista. Tuotteen
suosio rakentajien keskuudessa perustuu Ervastin mukaan asentamisen helppouteen. Eristämistyön voi tehdä
joko itse tai teettää asennusfirmalla.
-Yläpohjan, seinän ja alapohjan lämmöneristys on
nopeaa ja vaivatonta, kun

Ekovilla-palveluyrittäjä tuo
eristeet ja asennuskaluston
mukanaan ja hoitaa eristämisen
ammattitaitoisesti
valmiiksi asti. Eriste täyttää
pienimmätkin kolot ja muodostaa yhtenäisen, tehokkaan eristevaipan, toimitusjohtaja kertoi.
Ekovillalevy on uutuus,
jollaista Suomessa ei ole ennen valmistettu. Kierrätetystä puukuidusta valmistettavassa pehmeässä ja
kimmoisassa lämmöneristelevyssä ovat kaikki Ekovillan
hyvät ominaisuudet. Valmistuksen kuluttama energia ei
ole suuri, se sitoo puussa olevan hiilen koko elinkaarensa ajaksi ja eristeenä säästää
energiaa. RR

Yritystie 5, 90940 Jääli
p.040-587 3345

www.ltm.fi

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

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

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

Saneeraus ja inen
m
uudisrakenta
Ota yhteys:
040 584 1486
040 587 9685
040 507 6690

•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
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42. Kiiminkipäivät yrittäjien voimainkoitos

Kiiminkipäivien voimailuosion erikoishaastattelussa kuultiin Rion paralympialaisiin suuntaavan ylikiiminkiläisen vammaisurheilijan Jussi Kokon tunnelmia. Vaikka lähtö kisaan jännittikin, niin itse kisa sujui hyvin. Penkkipunnerruksessa hän nosti penkistä 145 kiloa 59 kg
sarjassa ja sijoittui hienosti kuudenneksi. Rioon tullessa häntä vaivasi 39 asteen kuume, joten suoritus oli loistava.

Yli 40-vuotianen 140-kiloisten miesten sarjan ainoa osanottaja ja
voimailukisan isä, kiiminkiläinen Matti Koivisto veti 10 hyväksyttyä
toistoa.

Tyylinäyte naulanlyönnin SM-kisan paikalta.

Järjestyksessään 42. Kiiminkipäivät järjestettiin 12.–
14.8.2016 tutussa paikassa,
Kiimingin kirjaston piha-alueella. Tapahtuma oli Kiimingin Yrittäjät ry:n vuotuinen
voimanponnistus ja ohjelmaa
järjesti myös useita muita paikallisia toimijoita. Tapahtuman onnistumista jännitettiin
viimemetreille saakka, sillä
meteorologit antoivat etukäteen monenlaista ennustetta
viikonlopun säistä. Ja monenlaista keliä olikin.
Kiiminkipäivät alkoivat
jo perjantaina iltapäivästä ja
markkinamyyjiä sekä monipuolista ohjelmaa piisasi lauantai-iltaan saakka. Lisäksi
sunnuntaina ohjelmaan kuului messu Kiimingin kirkossa, kotiseuturetki ja Lauluilta
Koitelin lavalla.
Tapahtuman pääsponsori oli tänäkin vuonna kiiminkiläisten lähin rautakauppa:
Ojan Rauta Oulun myymälä, joka toimitti muun muassa
markkina-arpajaisten pääpalkinnon: luksuskylpytynnyrin
poreilla ja led-valoilla. Tällä
kertaa sen voitti jääliläinen
Jaana Lapinlampi.

Sade ei haitannut
leuanvetäjiä
Leuanvetovuorossa kuntosaliyrittäjä ja personal traineri Riikka Haataja, joka voitti yli 65-kiloisten naisten sarjan 19 hyväksytyllä vedolla.

Kiimingin Urheilijoiden Voimailujaoston
järjestämät
Toistoleuanvedon
SM-kil-

pailut käytiin jälleen Kiiminkipäivillä, lauantaina 13.8.
Kisassa on useita ikä- ja painosarjoja, myös lapsille.
Aikaisempina
vuosina
toistoleuanvetokisat oli Kiiminkipäivien ylivoimaisesti suosituin aktiviteetti. Tänäkin vuonna yleisössä oli
useita voimailulajien ystäviä
ja leuanvetäjien tukijoukkoja, mutta suurempi yleisöryntäys pysytteli sateensuojassa.
Kiimingin Urheilijoiden leuanvetovaliokunnan puheenjohtaja Matti Koivisto ei ollut
huolissaan sateen vaikutuksesta kisaajien suorituksiin.
Vetotangossa käytettävä jauhe imee kosteutta erittäin hyvin. Kovia tuloksia vedettiin
tälläkin kertaa ja pokaalein
palkittiin kaksikymmentä eri
sarjoihin osallistunutta kisaajaa.

Musiikkia
moneen makuun
Valssia, humppaa ja foksia
sekä muuta perinteistä harmonikkamusiikkia kuultiin
Kiimingin
Harmonikoilta.
Kiiminkiläinen Jenni Jaakkola esiintyi kahteen otteeseen
yhdessä Satu Hakokönkään
kanssa. Toinen esityksistä
oli lapsille suunnattu leikkilauluesitys ja toinen esitteli
enemmän tämän päivän hittejä nuorten aikuisten makuun. Perjantai-illan ratoksi
pääsi myös markkinakansa
itse esiintymään Neidarin karaoken tahtiin. Bändejäkin oli
kolmin kappalein: psykedeelinen rokkibändi The Numbs,
suomirokkia ja -poppia soittanut iNNi sekä heviyhtye
BSH.

Kiiminkipäivät juonsi tuttuun tapaan Heikki Saarela, jonka vieressä
puheenvuoroa käyttämässä PPY:n puheenjohtaja ja Kiimingin yrittäjien hallituksen jäsen Lauri Mikkonen.

Yrittäjäyhdistyksen toiminnan
tukemiseksi tuottoja saadaan
myös olutteltasta. Talkoissa tiskin takana ahkeroivat Juho Tuohino ja Jouni Nissi.

Markkina-arpoja myymässä senioriyrittäjä ja uuttera talkoolainen Raimo Kokkoniemi.

Hannuksen kyläyhteisön järjestämä Markkinabingo rantautui ensimmäistä kertaa Kiiminkipäiville. Markkinalavalla peliä vetivät Timo
Erikkilä ja Aarno Huru. Kaksikon lisäksi mukana olivat Anneli Rautio,
Hannele Kutilainen, Valma Kaijala ja Matti Polojärvi. Olosuhteet jännittivät, mutta tempauksesta tykättiin ja bingoa toivottiin myös ensi
kesän Kiiminkipäiville.

Lapsille suunnattua ohjelmistoa veti kiiminkiläinen laulaja Jenni
Jaakkola Satu Hakokönkään säestyksellä.

Kalevan toimittaja Antti Ervasti (oikeassa laidassa) veti paneelikeskustelun aiheesta ”Kiiminki Oulun
kaupunginosana” ja mukana oli komea rivillinen politiikan vaikuttajia lähialueilta.
Tunnelmia Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen pisteeltä, jossa oli
muun muassa puulajien arvauskisaa ja arvontaa.

Kiimingin Urheilijoiden Voimailujaoston järjestämissä Toistoleuanvedon SM-kilpailuissa palkittiin komea
rivillinen voimailijoita.

Huttukylän nuorisoseuran tarjoama lohikeitto meni kaupaksi perinteiseen tyyliin: kattilat
tyhjenivät jo hyvissä ajoin ennen kuin markkinapäivä päättyi.
Keittoa sai syödä paikanpäällä
tai ottaa omaan purkkiin.

Kiimingin eläkeläiset ry:n pisteellä oli perinteistä arvontaa, jonka palkinnot oli saatu lahjoituksena yhdistyksen jäseniltä.
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Tuohimaantie 12, Kiiminki

Koko kehon vyöhyketerapia
Koliikkivauvan hieronta
Lymfaterapia
Myös
Hemmotteluhoidot
lahjakortit
P. 045 895 3253 | www.hyvanolonhetki.com

a
l
l
a
i
p
a
r
e
t
o
Fysi
kuntoon!
Raksilan uimahallin liikuntasalissa
Oulussa on alkanut

liikunta-/kuntoutusryhmä
5 e/kerta, työttömät ilmaiseksi.

Oulunseudun Fysioterapia Oy
Puh. 08 521 1991

OULUNSALO, Uusikatu 57-59 OULU, | Myllytie 11 OULU, KIIMINKI

www.osfysio.fi
Metsonkaari 12
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

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

Puh. 040 724 5686

Oulunseudun Fysioterapia tarjoaa fysioterapiapalveluja neljässä toimipisteessä 12 fysioterapeutin voimin.

Oulunseudun Fysioterapian
toimipiste myös Kiimingissä
Oulunseudun Fysioterapia
tarjoaa fysioterapiapalveluja neljässä toimipisteessä 12
fysioterapeutin voimin. Yhteistyössä toimii tällä hetkellä myös työpsykologi sekä
psykoterapeutti. Toimipisteet sijaitsevat Oulunsalossa, Heinäpäässä, Tuirassa ja
Tuohimaantiellä Kiimingissä.
Kaikki
toimitilamme
ovat esteettömiä ja sijaitsevat maksuttomien pysäköintipaikkojen välittömässä läheisyydessä. Fysioterapiaa
voidaan toteuttaa omissa toimipisteissämme, asiakkaan
kotona,
palvelukodeissa,

kuntosalilla tai altaalla, toimitusjohtaja Sirpa Erho kertoi.
Erho osti yrityksen liiketoiminnan Oulunsalosta 25
vuotta sitten.
Kun Oulunsalon toimitilat alkoivat käydä ahtaiksi,
avasimme myös toimipisteet
ensin Oulun Heinäpäähän
2003, sitten Tuiraan 2015
maaliskuussa sekä viimeksi
vuosi sitten Kiiminkiin. Useat toimisteet mahdollistavat
myös sen, että asiakkaillamme on lyhyemmät matkat
hoitoon, yrittäjä perusteli toimipisteiden sijoituspaikkavalintoja.

toivottaa hyvää Joulua!

Toimintamme arvona on
ihmisyyden kunnioittaminen ja vastuullisuus. Tällä
varmistamme hoidon laadun
sekä hyvän työilmapiirin,
josta kumpuavat parhaimmat hoitotulokset sekä asiakashyöty, mainitsi yrittäjä.
Oulunseudun Fysioterapia juhlii 25-vuotista toimintaansa tammikuussa. Menestymisen salaisuudeksi Erho
mainitsee kaksi hänelle tärkeää asiaa:
-En ole koskaan kuvitellut, että olisi yhtään ihmistä, joka toteuttaisi minun
unelmani. Jokaisella ihmisellä on oma unelmansa, myös
työntekijällä ja työnantajan
on syytä kunnioittaa sitä.
Toiseksi uskon ja luotan Jumalaan ja siihen, että ihan
oikeasti meidän on rakastettava lähimmäisiämme niin
kuin itseämme.

”Pidämme ihmiset
liikkeessä”
myynti • valmistus • asennus • huolto

Sirpa Erho harrastaa moottoripyöräilyä vapaa-aikoinaan.

P: 010 315 3220 | sp: oulunneon@oulunneon.com
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavakuja 2, 90820 Kello

Sirpa Erho tähdentää fysioterapian tavoitteena olevan
yhdessä asiakkaan kanssa
saavuttaa hänelle optimaalinen liikunta- ja toimintakyky
huomioiden hänen voimavaransa. Tavallisimmin fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat sairauden, tapaturman,
rasitusvamman, ikääntymisen tai synnynnäisen vamman aiheuttamaan toimintakyvyn ongelmaan.

Hyvää ja Siunattua Joulua!
Kiimingin seurakunta

Fysioterapia on tarkan lihas- ja niveltasapainon kartoituksen jälkeen manuaalista terapiaa eli nivelten
mobilisointia ja lihasten pehmytkudoskäsittelyä
sekä
terapeuttista
harjoittelua
kotiohjeineen. Kipu- ja oirehoitoina Oulunseudun Fysioterapiassa käytetään fysikaalisia hoitoja; ultraääni- ja
sähköhoitoja, Erho mainitsi
ja sanoi toiminnan periaatteena olevan ”pitää ihmiset
liikkeessä”.
Asiakkaissa on paljon
myös aktiiviliikkujia, kuten kuntoilijoita ja kilpaurheilijoita. Rasitusvammojen
ehkäisemiseksi yritys tekee
yhteistyötä muun muassa
urheiluseurojen kanssa järjestämällä luentotilaisuuksia.
Liikunnalla voi parantaa tuki- ja liikuntaelimistön
sekä sydän- ja verenkiertoelimistön terveyttä. Se vaikuttaa aineenvaihduntaan ja
kehon koostumukseen, mutta vääränlaisia elämäntapoja liikunnalla ei voi korjata.
Sen vuoksi yksi yrityksen terapeuteista, Salla Vierelä, on
erikoistunut ravintovalmennukseen. Koska ihminen on
kokonaisuus, kognitiiviseen
psykoterapiaan on kouluttautumassa itseni lisäksi Maria Sihvomaa-Kakko ja itse
opiskelen myös kriisin- ja
sielunhoitoa, Sirpa Erho kertoi. RR

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimiston henkilökunta esittäytyy

Työ yrittäjien parissa on mielenkiintoista ja antoisaa. Toimin oman organisaation
ulkopuolella mm. koulutukseen ja työllisyyteen liittyvissä työryhmissä, suunnittelen ja toteutan PPY:n omia
tapahtumia ja tilaisuuksia,
koordinoin PPY:n neuvontapalveluita ja jäsenetuja,
toimin hallituksen ja työvaliokunnan esittelijänä/sihteerinä sekä koulutusvaliokunnan kokoon juoksijana ja
lisäksi monessa muussa suuremmassa ja pienemmässä
jutussa.
Tällä hetkellä työnalla on
PPY:n kuntavaaliohjelman
kokoaminen ja kenttäkierroksen suunnittelu. Parasta
työssäni on yrittäjien kohtaaminen ja näitä tilanteita toivon jatkossakin olevan runsain määrin.

Paula Pihlajamaa
projektiassistentti

Työnkuvaani kuuluu niin
omistajanvaihdokset
kuin
julkiset hankinnat. Pääasiallisena tehtävänä on kuunnella yrittäjiä ja auttaa heitä
mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Päivittäiseen työhöni kuuluu olennaisesti
palveluiden juoksevat asiat,
viestintä, markkinointitoimenpiteet ja eri tilaisuuksien
organisointi.
Hankinta-asiamies.fi vahtipalvelun ylläpito ja sen kehittäminen. Palveluiden lisäksi olen mukana Nuorten
yrittäjien toiminnassa ja pyrin tuomaan heidän mietteitään esiin. On hienoa nähdä
se palo, joka yrittäjillä syttyy kun he saavat uuden vinkin liiketoimintansa hyödyksi, oli se vinkki sitten iso tai
pieni. Tulkaahan toimistolle
kahville niin jutellaan lisää.

Milla Raappana
koordinaattori

Reilu kolme vuotta PPY:ssä
töissä ja yhtään samanlaista
päivää ei ole ollut. Työnkuvaani kuuluvat muun muassa jäsenasiat, kuten jäsentietojen päivitys ja jäsenhuolto.
Vedän myös Oman elämänsä Sankari –vaikuttajaverkostohanketta, jonka tarkoitus on
lisätä yhteiskunnan keskeisillä paikoilla olevien tai sinne
tähtäävien henkilöiden tietämystä yrittäjyydestä, yrittämisen olosuhteista sekä yrittämisen mahdollisuuksista ja
riskeistä. Näin myös yrittäjille
tärkeät sidosryhmät ja yhteistyötahot ovat tulleet työssäni
tutuiksi. Lisäksi koordinoin
nuorten yrittäjien toimintaa
ja nyt päivitän mm. aluejärjestön omia nuoretyrittajat.
fi -verkkosivuja. Tässä työnkuvani lyhyesti, työskentely PPY:ssä ja yrittäjien kanssa
on siis monipuolista ja mielenkiintoista.

L E HT I
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Kirsi Anttila
järjestöpäällikkö
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Sari ReinikainenLaine
yhteyspäällikkö

Tulokulmani työpäiviini rakentuu usein viestinnän
kautta. Olen mukana järjestön tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelussa ja
toteutuksessa. Toimin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
hallituksen ja työvaliokunnan sekä viestintävaliokunnan esittelijänä/sihteerinä.
Osallistun myös oman
organisaation ulkopuolella
työ- ja ohjausryhmätyöskentelyyn. Viime vuosina työryhmien teemoina ovat olleet suurhankkeet, talous,
liiketoiminnan kehittäminen,
koulutus ja työelämä. Parasta työssäni on nähdä, kuulla ja kokea mitä erilaisimpia
yrittäjätarinoita – olla AIDOSTI LÄSNÄ YRITTÄJÄN
ARJESSA.

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat

Tommi Sirviö
kehityspäällikkö

Tiina Talala
hankinta-asiamies

Marjo Kolehmainen
ppy:n toimitusjohtaja

Lauri Mikkonen
PPY:n hallituksen
puheenjohtaja

Vastaan PPY:n omistajanvaihdospalveluista, joka tarkoittaa
mm. yritysten välitystä, asiantuntijayhteistyötä ja koulutusten/tilaisuuksien toteutusta.
Pyrimme myös vaikuttamaan
edunvalvonnallisiin asioihin,
kuten verotukseen. Teemme
työtä omistajanvaihdospalveluiden vakiinnuttamiseksi
maakunnassamme, koska kokemuksen ja eri tutkimusten
mukaan näitä palveluja tarvitaan jatkossa yhä enemmän.
Työhöni kuuluu erittäin laaja
ja asiantunteva verkosto, joka
tekee toimenkuvastani mielenkiintoisen ja oppivaisen.
Yrittäjien kanssa yhteistyö on
antoisaa ja tavoitteellista - onnistuneet omistajanvaihdokset
ovat sekä yrittäjille että itselleni erittäin hienoja asioita.

Kun julkiset yksiköt asiakkaana alkaa kiinnostaa niin
ole yhteydessä minuun. Ja
vaikkei vielä kiinnostakaan
niin kerro minulle mitä sinä
tarjoat, uusi asiakas voi hyvinkin löytyä julkiselta sektorilta.
Minun tehtäväni on tukea yrittäjiä julkisten hankintojen kiemuroissa. Autan
löytämään oikeita henkilöitä kuntien organisaatioista,
neuvon mistä tarjouspyynnöt löytyy ja miten niihin
vastataan. Pyrin myös vaikuttamaan kuntien hankintoja tekeviin, niin että paikallisia toimijoita ei ainakaan
suljeta pois

Yrittäjiä kannustetaan ehdokkaaksi kevään kuntavaaleihin
Ensi kevään kuntavaaleissa valitaan päättäjiä, joilla
on merkittävä vastuu kuntatason tulevaisuuden rakentamisessa. Samaan aikaan valmistellaan hallinnon
uudistuksia, joiden vuoksi pian kuntavaalien jälkeen
valmistaudutaan maakuntavaaleihin.
Uudistusten
ja muutosten vaikutukset
konkretisoituvat kunnissa ja
maakunnissa.
Uusi
maakuntahallinto
tulee voimaan vuonna 2019.

Merkittävin muutos tulee
kohdistumaan sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämisvastuisiin.
Suomeen perustetaan 18
itsehallintoaluetta, jotka järjestävät itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Samassa yhteydessä myös
ELY-keskusten ja aluehallintoviranomaisten tehtävät organisoidaan uudella tavalla.
Muutoksilla tulee olemaan
huomattavia
vaikutuksia
kuntien budjetoitaviin toi-

mintoihin.
Uudet kuntapäättäjät pääsevät ensitöikseen laatimaan
tai päivittämään kuntastrategioita ja linjaamaan kuntien
elinvoimaisuutta ja elinkeinopolitiikkaa. Näillä linjauksilla määritellään, miten kunta voi olla luomassa hyviä
yrittäjyyden olosuhteita.
Menestyvät yritykset luovat hyvinvointia ympärilleen
työpaikkojen, toimeentulon
ja verokertymän kautta.
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjissä on valmistauduttu
kuntavaaleihin julkaisemalla Paikallisen vaikuttamisen ohjelma, jossa käsitellään
asioita, joihin paikallisesti voidaan vaikuttaa ja jotka
tukevat yrittäjyyden kehittymistä. Haluamme tarjota
tietoa yrittäjyydestä kuntien
päättäjille ja auttaa luomaan
yrittäjien ja päättäjien verkostoja.
Ohjelma on tarkoitettu
paitsi yrittäjäehdokkaiden
käyttöön, myös puolueiden

ja kunnallisten viranhaltijoiden käyttöön.
Haluamme
kannustaa
yrittäjiä hakeutumaan ehdokkaaksi kevään kuntavaaleihin ja voimme toimia linkkinä yrittäjän ja puolueiden
välillä.
Tähän mennessä olemme
saaneet välittää jo kymmenien yrittäjien yhteystietoja
eri puolueille ehdokkuudesta sopimiseksi.
Yrittäjyys luo työtä ja hy-

vinvointia, tältä pohjalta on
hyvä valmistautua tulevaisuuden rakentamiseen!

Kirsi Anttila,
järjestöpäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät

Vanhemmat, kaupat ja koulut yksituumaisia
Kiimingissä tehtiin hiljattain yhteinen päätös energiajuomien suhteen. Kaupat, koulut ja vanhemmat päätyivät neuvonpidossaan kieltää energiajuomien myymisen alle
16-vuotiaille nuorille. Kiellon syynä on juomien epäterveellisyys ja kielto astui voimaan
lokakuun alusta.
Energiajuomista oli keskusteltu jo pidempään eri koulujen vanhempaintoimikunnissa
ja vanhempien keskuudessa. Tuolloin asiaa
ei oltu saatu jalalle, koska kaikki tahot eivät
olleet kieltämisen kannalla.
Jokirannan koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Ari Kumpumäki päätti
ryhtyä jatkotoimiin ja kutsui saman pöydän
ääreen yrittäjät ja koulujen vanhempaintoi-

mikunnat yhteiseen neuvonpitoon. Sen tuloksena syntyi päätös kieltää energiajuomien
myynti nuorille alle 16-vuotiaille.
-Myyntikieltoon lähtivät K-Supermarket Ateria, S-Market Kiiminki, ABC Kiiminki, Halpa-Halli Kiiminki ja Kiimingin Grilli.
Toimitimme jokaiseen liikkeeseen myyntirajoitustiedotteen. Tiedote tuli myös koulujen ilmoitustauluille. Kaikki tahot ovat suhtautuneet päätökseen myönteisesti enkä ole
kuullut nuortenkaan valituksia. Jos nuori ostaa energiajuomia, hän joutuu todistamaan
ikänsä esimerkiksi kuvallisella henkilökortilla, Kumpumäki kertoi päätöksestä ja asianosaisten yksituumaisuudesta. RR
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Kimmokkeelle tullaan liikkumaan monista syistä
Kiimingin
Urheilijoiden
Kimmoke-toimitalo on palvellut kiiminkiläisiä miltei
vuosikymmenen. Kimmokkeen kuntosali vetää omatoimisesti harjoittelevia kuntoilijoita runsaasti ja KiimU:n
ohjatut liikuntatunnit puolestaan ihastuttavat ryhmäliikunnan ystäviä.
KiimU on tänä syksynä
kokeillut myös lasten liikuntaleikkikoulun järjestämistä
Kimmokkeen jumppasalissa. Tavoitteena on ollut tarjota perheen vanhemmille
mahdollisuus treenata kun-

tosalilla samanaikaisesti lapsen ollessa seuran ohjatussa
toiminnassa. Perheliikuntaa
tullaan kehittämään edelleen
ensi vuonna muun muassa
pesiksessä, lentopallossa ja
suunnistuksessa. Alkuvuodesta on tulossa liikunnallinen lapsiparkki kuntosaliasiakkaille.
Kuntosaliharjoittelu voi
olla myös niin sanottua laatuaikaa isälle ja pojalle. Näin
on ainakin Kauppisen perheessä. Ismo-isälle Kimmokkeen kuntosali on tuttu treenipaikka, mutta Juho-pojalla,

15, on vasta parin kuukauden kokemus.
- Juho kyseli jo alkukesästä, voisinko tehdä hänelle treeniohjelman. Sovittiin,
että syksyllä aloitetaan treenaaminen yhdessä. Tai oikeammin, opastan Juholle
oikeanlaista suoritustekniikkaa, Ismo tuumaa.
Hänen tavoitteenaan on
perehdyttää Juho treenaamiseen siten, ettei poika revi
kehoaan jo nuorena rikki.
Tarkoitus olisi myös, että liikunta jäisi tavalla tai toisella
osaksi elämää.

Miehet ovat tyytyväisiä
toisiinsa treenikavereina.
- Isä on mukava. Hän ei
päästä liian helpolla treeneissä ja osaa vaatia suoritusta,
Juho sanoo.
Pojan kärsivällisyys ja
tunnollisuus
treenaajana
puolestaan saavat kiitosta
isältä.
- Juho kuuntelee ohjeet
hyvin ja tekee niin kuin neuvon, kehaisee Ismo.
Lieneekö Kauppisten toimivan yhteispelin taustalla
se, että miehet käyvät myös
yhdessä perhokalastamassa
ja pilkillä.

Olkapäät ovat
alkaneet liikkua
Pirjo Drushininille Lavistanssijumppa on muutaman
kuukauden ikäinen mieluisa
tuttavuus.
- Kaupan kassalla pitkään
työskennelleenä hartiat ovat
olleet aivan jumissa, mutta nyt olen huomannut, että
liikkuvuus käsissä ja kropas-

Liisa Vesa (vas.), Heli Siekkinen
ja Pirjo Drushinin ovat ottaneet
Kimmokkeella pidettävän Lavistanssijumppa tunnin omakseen.
–Tämä on niin mukavaa ja tulee
ihana hiki, he tuumaavat.

Juho ja Ismo Kauppinen treenaavat Kimmokkeella kolmesti viikossa.

sa on lisääntynyt aivan selkeästi, Pirjo sanoo.
Hän kulkee Kimmokkeella Kaakkurin kaupunginosasta saakka. Kimmokkeen
keskiviikon aamulaviksesta hän sai kuulla Heli-siskoltaan, joka oli yhdessä Liisa Vesan kanssa odottanut
jo tovin Lavis-tuntia Kiiminkiin.
- Tiedettiin, että Lavis on
mukavaa ja kovasti odotet-

tiin sitä Kimmokkeellekin,
Liisa sanoo.
Naiset eivät osaa sen tarkemmin eritellä, mikä Laviksessa vetää.
- Se on vaan niin mukavaa, he tuumaavat.
Heidän mielestään Lavista kannattaa käydä ainakin
kokeilemassa. Tanssimisesta pitävälle Lavis on mieluisaa liikuntaa, jossa taatusti
tulee hiki.

Laavu kuntoon leijonien palvelutyönä
LC Kiiminki korjasi käyttökuntoon urheilijoiden toimitalon Kimmokkeen takana
olleen laavun. Se oli jäänyt
pois Oulun alueen puistojen

Ennen - jälkeen

ylläpito-ohjelmasta ja laavu
oli sen vuoksi päässyt rapistumaan. Moni oli kiinnittänyt asiaan huomiota, mutta leijonaklubin aktiivijäsen

Eija Tuomaala tarttui siihen
saamansa vihjeen perusteella
ja viime kesänä otettiin härkää sarvista.
- Soitin Oulun kaupungin puistojen hoidosta vastaavalle henkilölle ja kerroin,
että LC-porukka voisi ottaa
laavun korjauskohteekseen
sekä pitää huolta siitä jatkossakin. Asiaan suhtauduttiin
heti myönteisesti, ja lupasivat maksaa kaikki kunnostuksessa tarvittavat tarvikkeet. Yhteisvoimin talkoilla
korjasimme laavun ja kaikki
rakenteet sekä kunnostimme
nuotiopaikan
ympäristöineen, Tuomaala kertoi.
Korjauksen toimeenpan-

nut LC Kiiminki on saanut
Tuomaalan mukaan paljon
kiitosta niin laavun käyttäjiltä kuin muiltakin tahoilta.
Laavulle on toimitettu halkojakin, joten siellä on nyt hyvät puitteet istahtaa, retkeillä
kahvia keitellen ja makkaroita paistellen.
-Laavulla on pidetty
muun muassa vanhempien
iltoja ja torstaina 1.12. siellä
on matkailualan opiskelijoiden pitämä toimintapäivä,
johon tulee satoja lapsia perhepäivähoitajien kanssa sekä
läheisen päiväkodin lapset.
Laavu on herännyt henkiin
ja siitä me iloitsemme, Tuomaala sanoi hyvillä mielin.
Kansainvälinen
Lionsjärjestö täyttää ensi vuonna
100 ja LC Kiiminki 50 vuotta. Suomen Lions-Liiton taholta oli toivottu, että paikalliset klubit ottaisivat jonkin
hankkeen palvelutoimintana
satavuotiskohteekseen. Kiimingin leijonille laavun kunnostaminen on tavallaan osa
100-vuotistapahtumiin liittyvä palveluhanke.
- Ihmiset eivät varmaan
tiedäkään, miten olemme
täällä Kiimingissä aktiivinen
palvelujärjestö kaiken kaikkiaan. Kolme vuotta sitten
aloitimme liikkeissä olevan
joulupuukeräyksen vähävaraisten hyväksi. Nyt liikkeis-

Talkooporukkaa ahkeroimassa.

tä löytyvät jo laatikot, joihin
voi lahjoittaa rahaa tai vaikka
pullojen palautuskuitin. Kertyneet varat luovutamme lyhentämättömänä Eläkeliiton
tilaisuudessa.
Seurakunta
yhteistyössä sosiaalitoimen
kanssa jakaa ruokaostokortit
niitä tarvitseville, Tuomaala kertoi jouluun liittyvästä
työmuodosta, johon on suhtauduttu myönteisesti. Viime
vuonna keräys tuotti 3 000
euroa.Toivomme myös että
yrittäjät vosivat ohjata jolulutervehdyksiin varaamansa
rahat keräykseemme ja näin
olla mukana hyvässä hankeessamme.
Vuoden ajan leijonat ovat
hakeneet muiden järjestöjen sekä yksityisten ihmisten
kanssa joka maanantaiaamu
kauppojen lahjoittamat ylijääneet ruokatarvikkeet ja

vieneet ne Kolamäen palvelukeskukseen ilmaisen ruokailun järjestämiseksi. Siellä käyneet saavat mukaansa
ruokakassinkin.
Eija Tuomaala mainitsi, miten LC-väki on monessa mukana ja tekevät monenlaisia asioita kuten Punainen
sulka -keräys. Hiljattain he
ovat muun muassa valmistaneet myyntiin 80 iloista joulutonttua, joiden myyntitulot
käytetään täysimääräisinä
hyväntekeväisyyteen samoin
kuin kirpputoritoiminnasta
saatavat tulot.
Eija Tuomaala on LC Kiimingin ensimmäinen naisjäsen ja hänen jälkeensä yhdistykseen on tullut yksi nainen
lisää. Eija toivoo lionstoimintaan lisää jäseniä, sillä se ei
ole mikään ”herraporukka”,
kuten yleensä luullaan. RR
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Terveiset eduskunnasta
”Kilpailukykysopimus on hyvä
etappi ja vauhdittaja työnteon
tuottavuuden lisäämiseksi. Sopimuksella luodaan
uskoa tulevaisuuteen ja toivon näköaloja meille kaikille.”

Työ eduskunnassa on tähän
aikaan vuodessa täydessä
vauhdissa. Etenkin hallitusohjelmaan kirjattujen uudistusten konkretisoiminen vie
aikaani. Suurin mullistus
tehdään sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisessä ja uuden maakuntahallinnon luomisessa. Lienevät
sota-aikojen jälkeisen Suomen merkittävimpiä uudistuksia. Valmista ei ole vielä.
Monet tahot pyrkivät lausumaan, antamaan vinkkejä ja
toteutustapoja muun muassa
terveydenhuollon rahoituksen järjestämiseksi.

Eilen vastaanotin kaupunkiseutujen kehyskuntien
mielipiteet. Huoli lähipalveluiden ja erikoissairaanhoidon palveluiden rajapinnasta oli aiheellinen. Mitä
paremmin pystymme hoitamaan ihmiset lähimmissä
terveyspalveluissa, sitä vähemmän kuormitamme erikoishoitoa. Lääkäriin pääseminen ja oikea-aikainen
hoito ovat myös onnistumisen mittarit.
Lainsäädäntötyön
valmistelu tehdään valiokunnissa. Ympäristövaliokunnan listalla on ollut tiuhaan

ilmasto- ja energia-asioita. Osallistun itse Marokossa järjestettävään ilmastokokoukseen, jossa linjataan
maailman laajuisia ilmastosopimuksia. Maapallon lämpeneminen on pysäytettävä ja luovuttava kivihiilen
ja fossiilisten polttoaineiden
tupruttelusta kohti uusiutuvia energiamuotoja. Kansallisesti ollaan linjattu, että
hiilen käyttö lopetetaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä.
Liikenne- ja viestintävaliokunnassa
valmistellaan
uusia liikenteen palveluita.
Kaikkien eri liikennemuotojen maksu- ja lippujärjestelmistä on tarkoitus tehdä yhteensopivia. Vaikka oman
auton käyttö meidän leveyksillä näyttää olevan lähitulevaisuudessa ajankohtaista, ollaan joukkoliikenteestä
tekemässä entistä houkuttelevampaa. Ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikuttamisen yhdistäminen luo
myös uutta yrittäjyyttä.
Postipalvelutkin ovat uudistumassa. Jatkossa posti
kannetaan laatikkoon viitenä päivänä viikossa alueilla,
joissa ei ole varhaisjakelua.

Lähinnä kaupungeissa ja
taajamissa kirjepostinkanto
suoritettanee kolmena arkipäivänä. Postille on tulossa
velvoite kilpailuttaa postijakelu. Tulevaisuudessa muun
muassa viranomaisten kirjeet putkahtavat sähköisiin
henkilökohtaisiin postilaatikoihin. Tämä on sitä digitaalisuutta.
Eduskunnan vuoden työ
huipentuu ennen joulua talousarviokäsittelyyn. Luvassa on vyön kiristystä, mutta myös veronkevennyksiä
ja isoja satsauksia perusinfraan. Velkaantuminen ei
tunnu taittuvan ennen kuin
työllisyyttä saadaan kohennettua. Kilpailukykysopimus on hyvä etappi ja
vauhdittaja työnteon tuottavuuden lisäämiseksi. Sopimuksella luodaan uskoa
tulevaisuuteen ja toivon näköaloja meille kaikille. Sopimus ei ratkaise kaikkia Suomen ongelmia, mutta nyt on
otettu merkittäviä askelia
työllisyyden parantamiseen.
Työ suomalaisen yhteiskunnan hyväksi jatkuu.

Terveystie 2 Kiiminki

KARAOKEA

(pe-la klo 22 alkaen)
Ma & Ti suljettu

www.neidari.fi

Kiimingin Urheilijoiden
kuntosali
KIMMOKE Viitantie 23, Kiiminki

Nyt on hyvä aika aloittaa.
Normaalihintaisen (34€/40€) 10-krt tai kuukausikortin ostajalle ohjelma ja ohjauskerta veloituksetta.
(Edun arvo 20€)
Aukioloajat ja hinnasto
www.kiimu.fi
Kulkulätkällä sali auki 5.30-23.30

Mirja Vehkaperä
Kansanedustaja

Kiimingin Vuoden Yrittäjä 2016 Kiimingin Grillikioski Autokorjaamo
K. Peura
Metsälamuntie 20, 90900 Kiiminki

050 549 9036

rallikyyditykset ja tapahtumat oulurallycenter.fi

Kiimingin Yrittäjien hallitus tutustui uuteen pesuhalliin. Hallin toimintaan esitteli yrittäjä Kyösti Huru toinen vasemmalta.

Kiimingin Vuoden Yrittäjänä
2016 palkittiin Kiimingin Tulikurkku Oy/Kiimingin Grillikioski, yrittäjinä Minna ja
Kyösti Huru.
Palkitseminen tapahtui
elokuussa
Kiiminkipäivillä. Yrityksen nykyiset liiketilat avattiin vuonna 2012.

Sitä ennen grilli löytyi vuodesta -90 lähtien kirjaston
viereisestä jalasmökistä. Valikoimasta löytyy grilliherkut, pitsat ja kebabit. Arkisin
saa myös kotiruokalounasta sekä ruokakuljetukset työpaikoille.
Uutena palveluna mar-

Kyösti ja Minna Huru palkittiin elokuussa Kiimingin Vuoden yrittäjänä 2016.

raskuussa on avattu autojen
pesuhalli grillin pihassa. Kyseessä on läpiajettava pesuhalli, joka toimii itsepalveluperiaatteella. Autopesun
sekä myös uudistetun kioskin avajaiset ovat 6.12. klo
12-14.
- Asiakkaat ovat olleet

tyytyväisiä, kun auton pesut
onnistuvat nyt Kiimingissä.
Rakentamisessa on käytetty
kiiminkiläistä yrittäjää, sillä
pääurakoitsijana on toiminut
Rakennusliike M. Autio Oy,
kertoi Minna Huru. HT

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Liity jäseneksi

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.yrittajat.fi/Liity

La-su 3.-4.12. 2016
avajaisviikonloppu Syötteellä

www.syote.fi

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

www.vkkmedia.fi

Masennustutkimus
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Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen, jossa
tutkitaan kahden lääkkeen yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa
henkilöillä, jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.
Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• olette 18-65 -vuotias
• kärsitte masennuksesta
• käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä,
jonka teho mielestänne on riittämätön
• ette ole raskaana ettekä imetä
• ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
• ette käytä liikaa alkoholia
Masennuksen oireita ovat:
• mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
• unihäiriöt, väsymys
• keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
• aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
• toivottomuus, päätöksentekovaikeus
• arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
• fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys
• ruokahalun muutokset
Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. Tutkimus
ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.
Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii dosentti Antti Ahokas,
Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.
Oulussa tutkijoina toimivat psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen
(markku.timonen@mentalcare.fi) ja Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi).
Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä
soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9-16 numeroon 040-7775402
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin.
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