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TUO SAHASI
KEVÄTHUOLTOON
YKKÖSVALINTAAN!
(tarjous on voimassa 15.- 31.3. 2018 välisen ajan)

Kone Niskala Oy

Moottori- tai raivaussahan huolto sisältää:
-sahan puhdistuksen ja säädön
-uusi ketju, arvo 20€
-Bensiinisuodatin, arvo 10€
-sytytystulppa, arvo 5€

59,-

• Maanrakennustyöt • Maansiirtotyöt
• Maansiirto- ja vaihtolavakuljetukset
• Lavettikuljetukset
• Murskeet ja hiekan toimitukset
• Jätevesijärjestelmät

Ranuantie 415 Tainionjoki p. 0400 290 359

Ykkösvalinta Oy • Etappitie 1 Simo • P. 016 266 000 tai 040 507 3685
Ma-Pe 9.00-17.00

Orjafirma vai opettava yrittäjä?
Toisen asteen reformi kaipaisi nyt jo remonttia!
Ammatillinen koulutus on
muuttunut yhä työelämälähtöisemmäksi. Toisen asteen reformin mukaan jopa
yli puolet opinnoista olisi
tarkoitus suorittaa yrityksissä. Yrittäjä ei ota maksutonta
työharjoittelijaa, jos yrityksessä on hiljaista. Kiireen keskelle työharjoittelija on myös
vaikeaa ottaa. Sitä luulisi,
että ilmaiset työntekijät kiinnostaisivat, mutta kun se ei
ole niin yksinkertaista. Omat
aikaresurssit ratkaisevat, jokainen nimittäin tahtoo olla
hyvä työnantaja.
Työharjoittelijat tarvitsevat aina ohjausta, ja kun yrittäjä ohjaa harjoittelijaa, on
siihen käytetty aika usein
laskutettavasta omasta työstä pois. Jos harjoittelija vie

Heidi Alariesto on Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Rovaniemeltä.

päivittäin ohjaajan työaikaa esimerkiksi 1,5 tuntia,
ja esimerkiksi yrittäjän tuntilaskutus on maltillinen 35
euroa/h, tulee harjoittelija tiputtamaan kuukauden aikana yrittäjän laskutusta 1050
euroa. Työharjoittelijan toivotaan tekevän yritykselle
tulosta tuon menetetyn laskutuksen verran.
Todella moni yrittäjä
käyttää työharjoitteluja hyvänä rekrytointikanavana.
Työharjoittelun aikana tutustutaan, nähdään työntekijän
työmotivaatio ja halu kehittyä. Hyvä työharjoittelija
pohjustaa itselleen harjoittelujen kautta niin kesäduunit
kuin työpaikan valmistumisen jälkeen.
Ongelma on siinä, että
jos yrityksellä on tällainen
halu etsiä harjoittelun kautta
työntekijä, päätyy yritys helposti mollattavaksi Facebookin Orjafirmat-ryhmään. Jos
et taas tarjoa harjoittelupaikkoja, olet ikävä yrittäjä, ja jos
tarjoat työharjoittelupaikko-

ja, olet riistäjä. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät usein
vasta perustettuihin pieniin
yrityksiin, joissa työntekijät joutuvat tekemään monia
työtehtäviä.
Olen kuullut useita tarinoita siitä, kuinka työharjoittelija on väheksynyt
työtehtäviään.
Esimerkiksi
pitopalveluyrittäjän
tarjoilija-harjoittelija tuli ilmoittamaan, että vessasta
on paperi loppu. Yrittäjä kysyi ohjaavasti, että mitähän
silloin pitäisi tehdä. Harjoittelija totesi, että hänen
työtehtäviinsä ei kuulu vessapaperin lisääminen.
Hyville työharjoittelijoille
olisi myös ilo maksaa palkkaa tai vaikka stipendi tehdystä työstä. Nykyisin sekin
on lähtökohtaisesti kielletty.
Mitäpä luulette, miltä tuntuu olla vaikka ilmaisena
kokkina kolmannen vuoden
opiskelijana töissä sesonkiaikaan? Onko ihme, jos opiskelijat keskeyttävät opintonsa
ja lähtevät töihin alalle val-

mistumatta koskaan? Toisen
asteen reformissa on valuvikoja. Idea työelämälähtöisyydestä on ehdottoman
kannatettava, mutta valuviat pitää vaan korjata. Yksi
isoimmista on se, että yrittäjistä on tehty maksuttomia
opettajia samalla kun lähiopetuksen aikaa on vähennetty. Opettaja opettakoon
ammattitaidot ja yrittäjille
jääköön taitojen hienosäätö
ja ohjaaminen.
Yrityksessäni on monia
nuoria työntekijöitä sesonkitöissä ja välillä ihmettelen
myös sitä, että kun ammattikouluopiskelijalle tarjoaa
työkeikkaa viikon päähän,
hän ei tiedä onko koulua kyseisenä päivänä. Lukujärjestykset tuntuvat elävän
viikoittain.
Toisen asteen reformi kaipaisi mielestäni nyt jo remonttia.

Heidi Alariesto
Lapin Yrittäjät ry
puheenjohtaja
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Simon Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Simon Yrittäjät päättivät toteuttaa oman lehden tekemisen IiSanomien liitteenä
yhteistyössä Iin Lehti Oy:n
kanssa.
Hallituksen kokouksessa
oltiin aluksi hieman kyselevällä mielellä - ei sitä kai enää
lehteen, kun tämä somehan
on nykypäivää! Mutta kuitenkin, monille asiakkaillemme seikkailu Internetin
ihmemaassa ei ole vielä tuttua, vaan kaipaavat edelleen
sitä perinteistä paperilehteä - lehteä, jota voi selailla
ja jonka voi laittaa talteen ja
tarvittaessa etsiä tietoja siitä
myöhemminkin. Tavoitteeksi nousi myös kertominen
alueen elinkeinoelämästä ja
yrityksistä sekä myös kunnan asioistakin. Simon Yrittäjien toiminnastakin on
ajankohtaista
tiedottamista mm. kevään tapahtumista
ja toiminnasta. ”On mukava lukea enemmän paikallista tietoa” ja valottaa miten
monipuolisesti
palveluita
sitä omasta kunnasta löytyykään. Tällaista palautetta on
tullut usein esille eri porinoissa, kaupoilla ja kylillä,
kuulemma valtalehdet käsittelevät asioita laajemmalla näkemyksellä.
Ja tietenkin on hyvä
yrityksen
löytää
kaikki
mahdolliset asiakkaat palveltavakseen. Niinpä ryhdyimme lehden tekoon - aina
pitää yrittää!
Simon Yrittäjät on aktiivisesti yhteistyössä touhuamassa kunnassa järjestettyjä
eri tapahtumia; esimerkkinä
Talvirieha, Nahkiaismarkkinat ja joulumyyjäiset. Viime
kesänä järjestimme Peräkärrykirppis-tapahtuman kesätorilla, se järjestetään myös
tulevana kesänä. Jouluksi
kunnan virastotalon pihaan
toimitettiin kuusi valoineen.
Ensi jouluna tontut liikkuvat
uudelleen. Olemme olleet
myös nuorten yökahvilassa lätynpaistopuuhissa. Lukion ja yläkoulun oppilaita
on muistettu stipendein sekä
päiväkoteihin on lahjoitettu
tabletteja.
Simon kunnan kans-

Simon Yrittäjät hallitus 2018
Pertti Ylitalo puheenjohtaja p. 0400 397 658
Anu Veittikoski varapuheenjohtaja
Jari Vilmi, Paula Posti, Erkki Veittikoski,
Tauno Johansson, Niina Veittikoski
Vuokko Isokääntä rahastonhoitaja
Leena Hiltula sihteeri p. 040 731 3352

YRITTÄJÄ-KUNTA
KAHVITTELUTILAISUUDET 2018
Simon kunnanvaltuuston salissa:

Ti 5.6. klo 16.00 - Finnvera yms.
Ti 4.9. klo 8.00 - aihe avoin vielä
TI 4.12. klo 16.00 - aihe avoin vielä
Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia
kahvittelu-/keskustelutilaisuuksia kaikille yrittäjille.
Simon yrittäjien hallitus sai kokoukseensa vieraita. Vasemmalta, Anu Veittikoki, Leena Hiltula, Heidi Alariesto Lapin Yrittäjien pj.,Pertti Ylitalo, Niina Veittikoski, Vuokko Isokääntä, Jari Juusola Simon
kunnan elikeinokoordinaattori, Tauno Johansson ja Paula Posti. Hallituksesta kokoustamaan eivät
tällä kertaa ehtineet Jari Vilmi ja Erkki Veittikoski.

Kevään 2018
tapahtumia
17.3.

Simossa sivakoiden merilaturetki
(varapäivä 18.3)

18.3.

Koko perheen talvirieha
klo 14-16.
Simon Kesätori

24.3.

Lasketteluretki Iso-Syötteelle
Sitovat ilmoittautumiset
28.2.2018 mennessä
p. 040 358 0690

25.3.

Simon hiihdot
Malinissa / Simon Kiri
p. 050 307 2529

30.3.

Pilkkikilpailut
Simon urheilukentän rannalla /
Simon Moottorikerho
puh. 044 589 9 622

8.4.

Pilkkikilpailut
Karisuvannolla /
Alajoen linnustajat
puh. 040 513 9313

Viime vuoden talviriehatunnelmaa.
sa olemme tiivistäneet yhteistyötä
yrittäjät-kunta
-kahvitilaisuuksien myötä,
joissa myös pyrimme saamaan avoimuutta kanssakäymiseen. Eihän pienessä
kunnassa voi toimia muuten
kuin yhteistyössä.
Yrittäjäyhdistyksessä mukana oleminen on muutakin
kuin talkoilua eri tapahtumissa. Yhdistyksen jäsenenä
voit osallistua erilaisiin Suomen Yrittäjien järjestämiin
koulutus-, markkinointi- ja
virkistäytymistapahtumiin.
Koulutukset ovat usein mak-

suttomia. Saat myös muita
jäsenetuja. Eri tapahtumissa tutustut toisiin yrittäjiin
ja verkostoituminen on tätä

päivää. Yhdistyksen jäsenenä voit vaikuttaa asioihin.
Tule mukaan!

19.5. – 19.6. Erilaisia ratsastusleirejä
kaiken ikäisille / Jalo Ranch,
puh. 040 559 5560, 044 027 1016
27.5.

Match show
Simon kesätorilla / Alajoen linnustajat
puh. 040 911 1755

SimoYrittää I/2018 •15.3.2018
Lehden kustantaja:
Simon Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja:	Pertti Ylitalo
Toimituskunta	Leena Hiltula, Heimo Turunen
Toimittajat:
Matti-Tapio Rissanen
Lehden taitto ja ilmoitusvalmistus: 	VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Simon Yrittäjien puheenjohtaja Pertti Ylitalo vuoden 2017 markkinatapahtumassa makkaranpaistossa ja viime joulun joulukuusta koristelemassa.
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Kippovalimo Böök yllättyi tunnustuksesta

Tiina-Riitta Böök-Leskisen Kippovalimo Böök valittiin Simon vuoden 2017 vuoden yrittäjäksi.
Simon Yrittäjien ja Simon
kunnan vuoden yrittäjäksi 2017 valitun kippovalimo
Böökin yrittäjä Tiina-Riitta
Böök-Leskinen yllättyi saamastaan tunnustuksesta.
-Aivan puskista tuli valinta. Olin aina ajatellut, ettei yksinyrittäjää valita, vaan
valinnat kohdentuvat enem-

män työllistäviin yrityksiin.
Mukavalta tietenkin tuntuu
ja kiitollisena sekä nöyrin
mielin otin huomionosoituksen vastaan, Tiina-Riitta toteaa.
Kippovalimo Böök avautui 4-tien ja Simoniemen tien
risteykseen jouluksi 2010.
Aluksi yrityksen päätuote-

ala oli keramiikka. Vuosien
varrella keramiikan valmistus on muuttunut tilauspohjaiseksi ja langat ovat tulleet
päätuotteeksi. Kippovalimo
Böök on yksi Suomen neljästä Drops lankojen superstoresta. Myymälässä onkin
kattava valikoima norjalaisia
drops lankoja. Myös muita

laadukkaita lankoja on tarjolla sekä myymälässä, että
yrityksen nettikaupassa. Asiakkaista monet ovat etelästä
ja poikkeavat lomamatkoillaan säännöllisesti myymälässä.
Yrityksen viihtyisissä tiloissa toimii myös kahvila
tarjoten virkistävän tauon lo-

Käsitöiden tekijän aarre-aitta? Yrittäjä Tiina-Riitta Böök-Leskinen sekä osa myymälän runsaasta lankavalikoimasta.

malaisille ja muille asiakkaille.
Yrittäjä kertoo tekevänsä alihankintana erilaisia liikelahjoja etenkin joulun alla.
Lisäksi hän pitää erilaisia kädentaitoihin liittyviä kursseja
Kivalo-opistossa.
-Pienyrittäjä on yrittäjä 24/7 eikä vapaa-ajan on-

gelmia ole. Työmatkalla ehtii
kuitenkin nollata ajatuksensa
aamuin illoin, kertoo Kemissä
asuva Tiina-Riitta Böök-Leskinen. MTR
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HV-Maarakennus palkittiin Vuoden Yrityksenä Lapissa

Yrittäjäpatsas on yritteliäisyyden ja yritteliään ihmisen symboli. Yrittäjäpatsas luovutetaan vuosittain mm. Suomen Yrittäjien
aluejärjestöjen ja paikallisyhdistysten juhlissa Vuoden yrittäjälle.
(Lähde: www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat)
Lapin Yrittäjät palkitsi Vuoden 2017 Yrityksenä simolaisen HV-Maarakennus Oy:n.
Palkinto
luovutettiin
18.11.2017 Lapin Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Levillä.
Valintaperusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota
itsenäiseen kehitystyöhön,
taloudelliseen kasvuun, toiminnalliseen ja taloudelliseen
uudistumiskykyyn
myös kansainvälisessä kilpailussa
sekä
yrityksen
yhteiskunnalliseen merkitykseen omalla toiminta-alueel-

laan.
HV-Maarakennus
on
Hannu
Postin
1960-luvulla perustama yritys,
joka on laajentunut vuosien varrella puutavara-ajosta
kaivinkoneurakointiin
ja maanrakennukseen. Nykyisten yrittäjien Harrin ja
Veli-Pekan luotsaamana HVMaarakennus tunnetaan monipuolisesta kalustostaan ja
taipumisesta maanrakentamisen kaikkiin tarpeisiin.
Yrittäjäveljekset Harri ja
Veli-Pekka Posti ovat innovatiivisia ja osaavat sopeu-

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Eekintie 6, 95200 Simo
khekkanen@luukku.com

Kullervo
Anu

0400 691 728
040 506 1317

Vuoden 2017 lappilaisena yrityksenä Lapin Yrittäjien Maakunnallisessa Yrittäjäjuhlassa Levillä palkittiin simolainen HV-Maarakennus
Oy. Palkintoa olivat ottamassa vastaan Veli-Pekka, Kaisa, Laura, Harri, Anne ja Hannu.
tua alan muutoksiin. Yritys
onkin kyennyt pitämään yllä
noin kymmenen prosentin vuosittaista liikevaihdon
kasvua, liikevaihdon ollen
tällä hetkellä noin 5-6 miljoonaa euroa.
HV-Maarakennus on erikoistunut vaativiin projektei-

hin erityisesti teräspontti- ja
purkutöissä. Laadun takeena on osaava ja sitoutunut
henkilöstö. Yritys työllistää
15 henkilöä suoraan ja toiset
15 vakiintuneiden alihankkijoiden kautta. HVM:n markkina-alue ulottuu kotimaan
lisäksi Pohjois-Ruotsiin.

Yritys pyrkii olemaan
luotettava kumppani liiketoiminnassa ja yhteiskunnallinen toimija muun muassa
nuorten urheilijoiden tukijana.
Lapin Vuoden Yrityksen valinnan suoritti Lapin Yrittäjien johtoryhmä.

Palkintoehdotuksia tehtiin
ennätykselliset
yhdeksän
kappaletta eri puolilta Lappia usealta eri toimialalta.

Laura Posti

Suomen Yrittäjät on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Yrittäjä, voit kehittää työnantajakuvaasi osallistumalla
Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjaan
Suomen Yrittäjät on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Kahdeksatta kertaa järjestävä kampanja
haastaa työnantajat tarjoamaan myönteisiä kesätyökokemuksia nuorille.
Työnantajille kesätyö on oiva tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden työntekijöihin. Hoitamalla
kesätyöasiat vastuullisesti työnantaja
voi varmistaa vetovoimansa, kun kilpailu
osaavasta työvoimasta kiristyy.
Yli 90 prosenttia vastuullisissa kesätyöpaikoissa työskennelleistä nuorista haluaisi jatkaa samalla työnantajalla
myös tulevaisuudessa. Kampanjassa mukanaolo on näkyvä ja edullinen tapa rakentaa vetovoimaista ja vastuullista
työnantajakuvaa. Etuna yrittäjä saa muassa oikeuden ilmoittaa organisaatin kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä ja
kampanjasivustolla. Myös suuri yleisö
odottaa työnantajilta vastuullisia teko-

ja. Kampanjassa mukana olo on työnantajalle mahdollisuus kantaa vastuunsa
nuorista – ja kertoa siitä. Nuorille Vastuullinen kesäduuni -logo on lupaus onnistuneesta kesätyökokemuksesta, joka luo
myönteistä kuvaa työelämästä. Kampanjasivusto tarjoaa kesätyönhakijoille myös
vinkkejä ja tukea kesätyön löytämiseen ja
hakemiseen.
Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta
hyötyvät myös pienet yritykset. Siksi Suomen Yrittäjät ry on yksi kampanjan asiantuntijakumppaneista ja on neuvotellut
alle kymmenen henkilön mikroyrityksille
hyvin edullisen 20 euron kampanjamaksun. Tämän vuoden kampanjassa on tällä hetkellä mukana jo ennätykselliset 422
työnantajaa. Kampanjan tavoitteena on
tarjota yli 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa 14 - 29-vuotiaille ensi kesänä.
Viime vuonna kampanjaan osallistui
371 työnantajaa. Yhdessä he tarjosivat

nuorille yli 55 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.
Osallistumisen hyötyjä yrittäjälle:
•Pääsee kehittämään kesätyöprosesseja ja esimiestyötä tutkimustiedon ja
nuorten omien kesätyökokemusten pohjalta sekä työnantajien yhteisissä, maksuttomissa seminaareissa.
•Kampanja tarjoaa näkyvyyden kesaduuni.org-sivustolla ja somessa sekä
mahdollisuuden ilmoittaa organisaatiosi
kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä ja
kampanjasivustolla.
•Vastuullinen kesäduuni -logo sekä
kampanjamateriaalit käyttöön.
•Pääsee osallistumaan Vastuullinen
kesäduuni 2018 -kilpailuun, jossa palkitaan parhaat kesätyönantajat.
Ilmoittaudu kampanjaan osoitteessa
www.kesaduuni.org/ilmoittaudu.

KULJETUS
MAANRAKENNUS
TRAKTORIURAKOINTI

KUMATRA
OY
0400 765 216

kumatraoy@luukku.com
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K.Hekkanen Oy – pyörät pyörineet jo

40 vuotta

Simolainen K.Hekkanen Oy
on jo yli 40 vuotta alalla toiminut kuljetusten ammattilainen. Yrityksen toiminta
alkoi vuonna 1975 Simon ja
Kuivaniemen kuntayhtymän
sairaankuljetuksista yhdellä autolla.1990-luvulla yritys
sai vastuulleen Oulun ja Kemin sairaaloiden siirtokuljetukset ympäri Suomea ja
Pohjoismaihin. Tällöin ajossa
oli kolme ambulanssia. Sairaankuljetustoiminnan siirryttyä
sairaanhoitopiirille
vuonna 2013, muodostui yrityksen päätoimialaksi tavara- ja henkilöliikenne.
Ensimmäinen
tilauslii-

kenneauto K.Hekkanen Oy
hankki 2000-luvun alussa tehden tilausajoja ympäri Suomen sekä huolehtien
koulukuljetuksista. Aluksi
koulukuljetuksia tehtiin Kuivaniemellä, josta toiminta
laajeni Simon alueelle. Reittiliikenteen alettua Simo-Kemi
reitillä vuonna 2016 ja Aasian turismin kasvaessa Lappiin on toiminta laajentunut
voimakkaasti. Vuonna 2017
yritys sai käyttöönsä uudet
toimitilat Simon asemakylältä.
-Toiminta jatkuu yrityksessä toisessa polvessa,
päävastuun siirryttyä isäl-

tä tyttärelle sukupolvenvaihdoksessa marraskuussa
2014.Tällä hetkellä toimintaa
hoidetaan kolmellatoista eri
kokoisella bussilla, viisi täysikokoista bussia ja kahdeksan pienempää bussia sekä
tavaraliikenteessä yksi täysperävaunu sora-auto, joka
on Oulun auto kuljetuksen
ajossa. Viimeisin hankinta
on matalalattia pienoisbussi (esteetön), joka tulee palvelemaan liikuntarajoitteisia
asiakkaita. Yritys työllistää
8-10 henkilöä. Lisäksi tehdään tilausmatkoja Viroon
ja erilaisiin tapahtumiin kotimaassa mm. kuninkuusra-

vit Rovaniemellä ja Itä-Länsi
pesis viikonloppu Joensuussa, johtaja Anu Veittikoski
kertoo.
Osoituksena
yrityksen
vakaavaraisesta toiminnasta on K.Hekkanen Oy:lle
myönnetty Suomen Vahvimmat-sertifiointi. Sertifikaatin
ansainnut yritys luo voimaa
Suomen talouselämään nyt
ja tulevaisuudessa. Suomen
Vahvimmat -sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja
muille sidosryhmille yhteistyön yrityksen kanssa olevan
kestävällä pohjalla. MTR
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Taksi
Lasse Pylkkö

P. 040 527 0925
ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

K.Hekkanen Oy:n uudet toimitilat Simon Asemakylällä.

0400 399 170

FysioKemi laajensi Simoon

FysioKemin Simon toimipiste sijaitsee entisissä Simon fysioterapian tiloissa.
FysioKemin Simon toimipiste avattiin 13.1. osoitteessa
Jenssintie 2. Aiemmin tiloissa toimineen Simon fysioterapian
liiketoiminnot
siirtyivät kaupan myötä FysioKemille.
Simon
toimipisteessä
työskentelee fysioterapeutti

Jukka Salmela palvellen asiakkaita maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
sopimuksen mukaan.
-Simossa tarjoamme fysioterapiaa,
fysikaalisia
hoitoja, teemme footbalance-tukipohjallisia sekä tarjolla on asiakkaiden käyttöön

pieni kuntosali. Vastaanotto
Simoon on ollut hyvä ja tarvetta aukiolopäivien lisäämiseen näyttää olevan, Jukka
Salmela kertoo.
FysioKemi on kaksikymmentä vuotta toiminut yritys. Viimeiset kymmenen
vuotta sen on omistanut ko-

konaan Heidi Kaprio. Toimitusjohtaja Kaprion lisäksi
yritys työllistää kymmenen
fysioterapeuttia, kaksi personal traineria, viisi ryhmäliikunnanohjaajaa sekä kaksi
henkilöä muissa tehtävissä.
-Olen aina haaveillut toiminnan laajentamisesta Simoon. Pelasin pesäpalloa
Simon joukkueessa maakuntasarjassa ja mökkimme on
Kuivaniemellä. Kun Simon
fysioterapian liiketoiminnot
oli mahdollista ostaa, tartuin
heti tilaisuuteen, Heidi Kaprio valottaa yrityksen laajentumista Simoon.
FysioKemin paikkakunnalle tulo varmistaa fysioterapeutin
palveluiden
säilymisen Simossa. Tarvittaessa vaikeimpia tapauksia
voidaan konsultoida yrityksen Kemin toimipisteestä,
josta on myös mahdollista
saada lisähenkilökuntaa käymään Simon toimipisteessä.
MTR

Neste Nelosparkista

pulla ja kahvi

2€

tällä kupongilla
voimassa 31.3.18 saakka

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi
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Kotieläinpuisto Arkadia
laajentunut nopeasti

Poropuiston sisääntuloportti ja jouluksi 2017 valmistunut kota
Kotieläinpuisto Arkadia Simon Maksniemessä avautui
yleisölle kesäksi 2016. Yrityksen omistavat Samuli Myllyneva ja Päivi Ruotsalainen.
Kesällä toiminta painottuu
kotieläinpuiston ympärille
ja ryhmillä on suuri merkitys
puiston kävijämäärissä. Tulevana kesänä kotieläinpuistosta löytyy 70 eri eläinlajia,
joukossa eksoottisempiakin
eläimiä kuten papukaijat,
laamat, emut ja aasit.
-Haluamme tarjota lapsille ja aikuisillekin nähtäväksi
eläimiä, joita on harvemmin
mahdollista nähdä. Meillä vierailee etenkin keväisin
paljon päiväkoti- ja koululaisryhmiä, joiden iloa eläinten näkemisestä on mukava
seurata, kertoo Päivi Ruotsalainen.
Kesäisin kotieläinpuisto ja
kahvila ovat kaikille avoinna
päivittäin, tarjoten elämyksiä
vauvasta vaariin.
Kesällä 2017 yrityksessä tehtiin päätös satsata
voimakkaasti myös talvimatkailuun. Jouluksi 2017 avautui komea kotarakennus,
jossa on 60 asiakaspaikkaa
sekä 12 paikkaa kodan keskellä olevan kotakeittiön ympärillä. Kodan katossa olevat
revontulet luovat kotaan kodikkaan lappimaisen tun-

nelman. Kodan ympärillä
olevassa poropuistossa majailee 11 porohärkää ja yksi
vaadin. Maastosta löytyy poroajeluille 400 metrin ja 1,5
kilometrin reitit sekä reittien lähtöpaikalta tiettävästi
maailman ainoa neljän tuulen laavu.
-Kotaa suunnitellessamme tutustuimme Rovaniemen poropuistoihin ja niiden
varustukseen. Tuli silloin luvattua, että meille valmistuu
upein kota. Asiakaspalautteesta päätellen onnistuimme lupauksessamme, kertoo
Samuli Myllyneva kotaa esitellessään.
Tänä talvena Arkadian
poropuistossa on vieraillut
ryhmiä kolmestakymmenestä maasta Aasian eri osista,
Hollannista, Saksasta, Ranskasta ja monista muista Euroopan maista. Safareita
järjestävät yritykset ovat Arkadialle tärkeitä yhteistyökumppaneita, samoin kuin
Kemin Matkailu Oy.
-Tilauksesta
poropuistoon pääsevät vierailemaan
vaikkapa perheet. Puhelinsoitto edellisenä päivänä riittää, kertovat Päivi ja Samuli
toivottaen kaikki tervetulleiksi tutustumaan Kotieläinpuisto Arkadiaan myös
talvella. MTR

Poropuiston kodassa on Lapin taikaa

Kotieläinpuisto Arkadian yrittäjät Päivi Ruotsalainen ja Samuli Myllyneva uskovat puiston kävijämäärän kasvavan myös tulevana kesänä.

Mara-poro vierailee ensimmäistä kertaa Neljän tuulen laavulla
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Hyvinvointihoitola AnnaSofia
palvelee uusissa tiloissa
Hyvinvointihoitola AnnaSofia on muuttanut vuodenvaihteessa uusiin tiloihin.
Yritys palvelee asiakkaita Simon Maksniemessä osoitteessa Maksniementie 28
keskiviikosta
perjantaihin
kello 14-18 sekä muina aikoi-

na varauksesta.
Yrityksen kattavaan palveluvalikoimaan kuuluvat
jalkojenhoito, hemmotteluhoidot, ripsienpidennykset,
kynsien kestolakkaus. Klassinen-, kuumakivi-, Ayurvedahieronta ja ihokarvojen

sokerointi. Myös pieni tuotepuoti löytyy.
-Asiakaskunta
koostuu
Simon ja Kemin sekä lähikuntien asukkaista. Myös
matkailijat ovat löytäneet
4-tien varteen muuttaneen
hyvinvointihoitolan ja mies-

ten määrä asiakkaista on
ilahduttavasti lisääntynyt.
Hyvinvointihoitola AnnaSofia palvelee myös kotikäynnein sekä asiakkaan kotiin tai
palvelukodille, yrittäjä Rauni
Vähätaini kertoo. MTR

ASENTAJANKATU 13
94600 KEMI
PUH.040 745 0138
kaisut
llisrat
Pohja
018
uussa 2
Tammik

%
0
RONTA
2
IE
H
JALKA
OOTBALANCE

Simon toimipiste tarjoaa!

30 min. + F

Hyvinvointihoitola
AnnaSofian uudet tilat
ovat Maksniementiellä

POHJALLISET

100€

HIERONNAT
30 min.

25€

Tarjoukset voimassa 31.3. 2018 saakka

voitteisiin!
yhteisiin ta

FysioKemi
Simon toimipiste
Jenssintie 2, 95200 Simo
Puh. 044 980 2273
Avoinna sop. mukaan

Meillä käy hyvinvointipassit:
Varaa aikasi nettisivuiltamme

www.fysiokemi.fi

Kiinteistö • Siivous • Avustus

Tehokasta,
joustavaa ja
ammattitaitoista
palvelua yrityksille
ja koteihin!

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan palvelun!
KiiSA Palvelut Oy | kiisa-palvelut@outlook.com
Merja Hannila 040 763 1442, Suvi Ylisuvanto 040 573 4670

Hyvinvointihoitola AnnaSofian yrittäjä Rauni Vähätaini palvelee uusissa tiloissa.

Palvelutarjonta:
Klassinen hieronta
Kuumakivi-ja intialainen päähieronta
Jalkojenhoito (myös laitos-, lähete- ym. käynnit)
Kulmien kestoväri ja muotoilu
Ripsipidennykset
Kestolakkaus kynsille
Ihokarvojen poisto sokeroimalla
Hemmotteluhoidot ym.
Myymälästä sukkia, ihonja jalkojenhoitotuotteita,
koruja, lahjakortit ym.

onko tehtäväsi
Elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden
jatkojalostus tai
aikomus ryhtyä yrittäjäksi ko. alalle?
Tule silloin mukaan perustamaan
osuuskuntaa markkinoinnin turvaamiseksi.

Yhdessä olemme enemmän.

Ota yhteys: Erkki Veittikoski, p. 0400 475 877
erkki.veittikoski@gmail.com

Tarjolla hyvällä
markkinapaikalla
työ-, varasto- tai myyntitilaa
1m2 - 800 m2 tarpeenne mukaan
Tilat valmistuu ensi syksynä.
Osoite Työmiehenkuja 1, Simo

Ota yhteyttä!

Erkki Veittikoski
p. 0400 475 877

Avoinna
ke-pe klo 14-18 (kesä aukioloajat erikseen)
Muulloin sopimuksesta. Su suljettu.
Varaa aikasi puh. 040 528 2208

Puh. 040 528 2208
Maksniementie 28, 95230 Maksniemi
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MERILATURETKI
SIMOSSA SIVAKOIDEN
lauantaina 17.3.2018
(varapäivä 18.3)
klo 10.00 - 14.00
LÄHTÖPAIKAT:
• Simonkylä; Vasankari
• Simoniemi; Kalasataman laavu
• Maksniemi; Saarenranta
Lähtöpaikoilla sijaitsevat hiihtäjien huoltopisteet
LATUKORTIN HINTA 5€ SISÄLTÄÄ:
• Kolme huoltopistettä mehuineen ja kevyine
välipaloineen (alle 12 vuotialle ilmainen)
• Osallistumisen arvontaan

e

n

a
T

Lounas arkisin klo 11-14
Avoinna maanantaista
lauantaihin klo 11-17
Puistotie 4, 91100 Ii
p. 040 526 3706

Arkadia
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146
Olemme avoinna 15.5-31.8. joka päivä klo 10-18.
Poikkeuksena juhannusaatto, jolloin suljemme jo klo 15.00.
Kahvila-Ravintola Arkadia on avoinna samaan aikaan, mutta
palvelee myös muitakin kuin eläinpuiston asiakkaita

Kahvit, leivonnaiset, virvokkeet, jäätelöt ja maittavat grilliateriat kohtuuhinnoilla.

REITTI: Vasankari-Simoniemi- ja Saarenranta
tai sama toisinpäin.
Ilmoittautumiset huoltopisteillä klo 9.30Palkinnot arvotaan laturetken päätteeksi!
Järjestäjät; Simonkylän kyläyhdistys,
Maksniemen kyläyhdistys, SimoniemiViantie kyläyhdistys, Simon kunta/
vapaa-aikatoimi/kunnossapitotiimi.

Tiedoksi
Kunnan uudet kotisivut (www.simo.fi) valmistuvat kevään aikana.
Myös www.simojoki.com –sivut uudistuvat huhtikuun aikana.

Simojoen varressa sijaitsevia laavurakenteita on laitettu kuntoon viime kesänä. Kuvassa Maliinin laavu.

Simo on huippupaikka asua, elää ja yrittää
Simosta löydät upeita luontokohteita: Simojoki lohineen ja melottavine koskineen,
merenrannikko moninaisine saarineen, Martimoaavan ainutlaatuinen suoluonto.
Kaiken tämän ohella upeaa peräpohjalaista maalaismaisemaa, museoteineen, maisemanhoitoalueineen ja paljon muuta Simoon asettumisen arvoista.
Simon palvelurakenne on kunnan kokoon nähden hyvin kattava. Lähes tulkoon tarpeeseen kuin tarpeeseen löytyy palvelut simolaisista yrityksistä, kolmannen sektorin
toimijoilta, kunnasta.
Sijainniltaan Simon asema vain paranee: Kemiin ajaa vartissa ja jossain vaiheessa
koittaa myös se päivä, jolloin Ouluun ajaa kolmessa vartissa. Voi vain miettiä mitä se
tarkoittaa vakinaisten ja vapaa-ajankiinteistöjen kysynnän osalta. Kemi-Tornion lentoasema on vajaan puolen tunnin ja Oulun lentoasema tunnin ajomatkan sisältä
Asuintonttien osalta kunnasta löytyy omakotitontteja niin kuntakeskuksen kuin merenrannan läheisyydestä. Teollisuustontteja löytyy ja tarjontaan tullaan panostamaan
jatkossa yhä enemmän, muutoinkin kuin kaavoituksen alla olevan Karsikon mittavan
teollisuusaluevarauksen osalta.

Tervetuloa Simoon!
Jari Juusola / elinkeinokoordinaattori: 040 621 7115, jari.juusola@simo.fi

Tervetuloa!

KEMINMAA
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Tmi Team Taicala on monitaitajan yritys
Jonna Kotilan Tmi Team Taicala tarjoaa monenlaisia hoivapalveluita, sekä hevos- ja
eläinpalveluita. Lisäksi yrityksen toimialaan kuuluu
jalkojenhoitopalvelut.
-Hoivapaleluihin kuuluvat henkilökohtainen apu/
avustuspalvelut myös palvelusetelillä, asiointipalvelu,
ruoanlaittopalvelut, ulkoilu- ja virkistystoiminta, suihku- ja kylvetyspalvelut sekä
omaishoitajien sijaistukset,
kertoo yrittäjä Jonna Kotila.
Jalkojenhoitopalvelut hän
aloitti vuonna 2014. Vuodesta 2016 hän luopui Simon
keskustassa sijainneesta toimipisteestään siirtäen toiminnat Ranuantien varressa
sijaitsevaan kotiinsa. Samalla Jonna laajensi yritystään
hevos- ja eläinpalveluin. Tällä hetkellä tallissa on viisi hevosta ja muutama lasten/
eritysryhmien leiri on jo pidetty. Kesällä 2018 on tarkoitus laajentaa leiritarjontaa
myös aikuisille. Tilalla on
myös muita eläimiä, joita asiakkaat voivat halutessaan
ihastella ja hoitaa. Avustushommissa on usein koira
mukana terapiakoirana. Jonna Kotilan tilalla saa kokea
eläinten terapeuttisen vaikutuksen.

Jonna Kotila on koulutukseltaan lähihoitaja erikoistumisalana sairaanhoito- ja
huolenpito sekä jalkojenhoi-

to. Harrastusmielessä hän
toimii ravivalmentaja/ohjastajana sekä opiskelee
ratsastuksen ohjaajaksi. Li-

säksi Jonnan tiimiin kuuluvat
avustajina Sanna Miettunen
ja avustajana/eläinhoitaja Johanna Junes. MTR

Parturi-Kampaamo

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 6, 95200 Simo

Avoinna ma-pe 10-17 ja la 10-14
Lankakauppa matkasi varrella.
www.kippovalimo.fi

Kesäleimikoilla on nyt kysyntää!
Teetä maksuton puukauppasuunnitelma omalla MHY:llä.
MHY:n katkonta-aineistolla saat luotettavimman tarjousvertailun.
Otappa yhteyttä:
Ii Turtinen Henri 040 5532335
Kuivaniemi Veteläinen Teemu 0400 318 607

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK.

Yllä: Jonna Kotila (keskellä) ja valkoinen paimenkoira Reetu, joka toimii terapiakoirana sekä Raimo
Mikkola ja Asta Riekki, kuva heidän kotonaan.
Vas.: Jonna Kotilan oma tytär Anette 5 v taluttaa suomenhevosta.

Kokonaisvaltaista rakennusurakointia,
ammattitaidolla ja
yli 30-vuoden kokemuksella.

Lukkarintie 6, 95230 Maksniemi
p. 0400 137 586
tuomobook@gmail.com

Risto Repo suomenhevosen Pihkan selässä. Taluttajana Riston
avustaja Johanna Junes

Jonna Kotilan Tmi Team Taicala tarjoaa monenlaisia hoivapalveluita mm. hevos- ja eläinpalveluita.
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Wanhan Pappilan Rantamakasiinit
- merihenkistä majoitusta Perämeren rannalla

Wanhan Makasiinin Rantamakasiineista on suora näkymä
Perämerelle.

Ari ja Leena Hiltula Sexmilar-aluksensa kannella.

Sexmilar saaristoristeilyllä Simon edustalla.

Yrittäjä!
Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/simon-yrittajat

Wanhan Pappilan Rantamakasiinit ovat Rantapappila
Oy:n omistama majoituskohde Simoniemessä. Leena ja
Ari Hiltula ovat toimineet
pitkään matkailualalla ja he
pyrkivät huolehtimaan kaikista tarjoamistaan palveluista
henkilökohtaisesti.
Majoituspalveluiden lisäksi
yrityksen toimintaan kuuluu
pitopalvelutoiminta, veneretket Perämerellä sekä henkilöstön vuokraustoiminta,
pääosin kuljetusalalle.
Ari ohjaa kesäisin Sexmiilar-alusta Simon edustan
kauniissa saaristossa ja risteilyillä poiketaan alueen historiallisissa kohteissa. Talvisin
hänet usein löytää bussin ratin takaa. Leenan vastuulla
on ollut pitopalvelutoiminta, jota on tehty jo vuodesta
1983. Wanhan Pappilan Ravintolaa Leena ja Ari pyörittivät vuodet 2000-2011.
Vuosien varrella heille on
kertynyt oman yritystoimin-

nan kautta huomattavasti
kokemusta eri asiakaspalvelun aloilta.
-Majoituspalvelujen
asiakaskunnasta 60 prosenttia koostuu ulkomaalaisista. Vuoden vaihteen
kaukaisimmat vieraat tulivat Etelä-Afrikasta. Wanhan
Pappilan
Rantamakasiinit
ovat täysin varusteltuja ja soveltuvat myös työmatkalaisille, joita asiakkaissamme
onkin ilahduttavan paljon.
Sesongit ovat kesä pitkälle
syksyyn, sekä vuodenvaihde, jonka osalta kävijämäärä
kasvoi viime vuodenvaihteessa 20 prosenttia, Leena
Hiltula kertoo.
Sexmiilar-aluksella
on
kuljetettu Perämeren kauniiseen saaristoon matkailijoita myös muista maista, ei
ainoastaan kotimaasta. Edellisen kesän ryhmiä oli esim.
Kiinasta ja Italiasta. Alukseen voi ottaa 12 matkustajaa
miehistön lisäksi. Aluksessa

on myös yöpymismahdollisuus seitsemälle. Tulevana
kesänä on aikomus tehdä tilausristeilyjen lisäksi myös
aikataulun mukaisia risteilyjä.
-Uutena hankintana meillä on MeriLapin näyttämötaiteen yhdistykseltä hankittu
500-paikkaisella katsomolla varustettu kesäteatteriareena. Tarkoituksena saada
teatteriareena uudelleen henkiin. Tähän toimintaan liittyen otamme enemmän kuin
mielellään ideoita ja ajatuksia vastaan.
-Yhteistyö on yritystoiminnassa kaiken perusta.
Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä
naapurikuntien
yrittäjien kanssa ja sillä linjalla jatkamme tulevaisuudessakin, valottaa Leena Hiltula
Wanhan Pappilan Rantamakasiinien ja yrityksen muun
toiminnan
tulevaisuuden
suunnitelmia. MTR
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Hamarin paluumuuttajat
viihtyvät Simossa

MR Nuohous Oy
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P. 040 762 7168

Rakennusurakointi

T:mi Tauno Johansson
Rakennan uutta ja
saneraan vanhaa
Simoniemi

puh.0400 657 381

Sadevesikourut ja
rakennuspeltityöt

040 523 3316
Antti Kanniainen

Satu, Veera ja Ville sekä HeviSauruksen perään lähtenyt Sami uudistetun keittiön pöydän ääressä
Kesällä 2015 Satu ja Ville Hietala joutuivat valintatilanteeseen. Perheellä oli
Kangasalla vuonna 2011 valmistunut omakotitalo ja Sadun isän kuoltua Sadun
perintönä kotitalonsa Simon
Hamarin kylässä. Vaikka
Ville onkin syntynyt Kangasalla, ovat hänenkin sukujuurensa täällä ja isä asuu
Kuivaniemellä.
Aikansa asiaa pohdittuaan
nuoripari päätti muuttaa Simoon, jos työpaikat järjestyvät täältäpäin. Kesän aikana
raskaskoneasentajana työskentelevä Ville sai työpaikan
Kemistä ja Kangasalan omakotitalo myytiin nopeaan
tahtiin. Vartijana työuransa
aloittanut Satu oli vaihtanut
kymmenen vuotta aiemmin
elintarvikealalle ja oli tuohon
aikaan hoitovapaalla. Sittem-

min hän on opiskellut kokiksi ja työskentelee Kemissä.
-Syksyllä 2015 muutimme
Simoon ja olemme pikkuhiljaa remontoineet Sadun lapsuudenkotia tähän päivään
sopivaksi, Ville kertoo.
-Remontti jatkuu vielä
talon toisessa päässä, mutta kylpyhuone ja keittiötilat
olemme jo modernisoineet,
jatkaa Satu.
Pihapiiriin on kesän 2017
aikana noussut suuri tallirakennus, jonka rakentamisvaiheista Ville antaa suuret
kiitokset Simon rakennusvalvonnalle. Maanrakennusurakoitsija löytyi melkein
naapurista ja rakennusvalvonta hoitui sujuvasti urakoitsijan ja kunnan kesken
ilman, että rakentajien tarvitsi joka asiaa olla itse hoitamassa.

Pariskunta toteaa yhtenä Simoon muuttamiseen
vaikuttaneena asiana lasten pääsemisen pienempään kouluun. Perheeseen
kuuluvat vanhempien lisäksi lapset Veera kuusi vuotta
ja Sami neljä vuotta. Syksyllä Veera aloittaa koulutiensä
Simon koululla, jossa alakoululaisia on reilut sata. Veera
pääsee koulukuljetusten piiriin, koska Hietaloiden kodista on koululle matkaa
noin kuusi kilometriä. Samin
kuljettaminen Simon päiväkotiin hoituu vanhempien
työmatkojen yhteydessä.
Satu kehuu Hamarin kylää tiiviiksi kyläyhteisöksi,
johon heidät on otettu avosylin vastaan.
-On tuntunut kuin kotiin
olisimme tulleet ja niinhän se
olemme tulleetkin, Satu tote-

Kuivajoentie 19 B, 95100 Kuivaniemi
aa perheen kylällä saamasta
vastaanotosta.
-Villen työ vie miehen
päivystysaikoina
ympäri
Pohjois-Suomea, joten kanssakäyminen kyläläisiin on
jäänyt Satua vähemmälle.
Karesuvantoon saakka on
rikkoutunutta konetta jouduttu
pikakomennuksella korjaamaan, Ville kertoo
työstään.
Simon palveluihin Hietalat on pääosin tyytyväisiä.
-Alle kouluikäisille toivoisimme enemmän harrastustoimintaa, he toteavat
palveluita pohtiessaan. Hoitovapaalla ollessa huomasi,
että niitä ei kunnasta liikaa
löydy, Satu kertoo. MTR

*
*
*
*

Hoivapalvelut
Henkilökohtanen apu
(myös palvelusetelillä) ja
omaishoitajien sijaistukset
Jalkojenhoitopalvelut
Hevos-ja eläinpalvelut

Facebook/Tmi Team Taicala Facebook/
Simon Jalkahoitola

www.lvilalli.fi

0400 280 865
info@lvilalli.fi

Hietaloiden omakotitalo sekä uusi tallirakennus talvisen luonnon keskellä
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www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

SIMONTORI

Pohjoiset taimet Simosta
Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

Ouluntie 40, 94700 Kemi | p. 040 159 6053

TYÖMME JÄLKI
LUNASTAA LUPAUKSET
Teräsponttityöt
Rakennusten purkutyöt
Maarakennuksen kokonaisurakointi
Purkumateriaalien kierrätys
www.hvm.fi

Karjalahdenkatu 28, 94600 KEMI | Puh. 0400 694 286

