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MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA

Kiimingin Yrittäjät ry
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• Kivi- ja vihertyöt

• Pihasuunnittelu

Kysy lisää:
050 556 6959

• Remonttipalvelut

• Kiinteistöjen hoitotyöt

www.rakennusjarkimo.fiTUIRA Valtatie 49, (08) 5542 983
  Avoinna: ma–pe 9–18, la 9–14

OULUNLAHTI  Jukolankuja 1-3, (08) 5542 987
Avoinna: ma–pe 9–18, la 9–14

www.jussinpyora.fi

TUTTU JA TURVALLINEN
Laatua ensimetreistä 

alkaen

Laatu-

tuotteiden

ja täyden

palvelun

PYÖRÄTALO

+ RUNKO: alumiini + RUNKOKOKO: 30 cm
+ VAIHTEET: Shimano® Nexus® 3-v. 
+  JARRUT: jalka- ja käsijarru
+ ETUHAARUKKA: Zoom 
+ RENGASKOKO:  
 56-406 (20”)

NARRE

329 €

+ RUNKO: alumiini + RUNKOKOKO: 20 cm
+ VAIHTEET: 1-v. + JARRUT: jalka- ja käsijarru
+ RENGASKOKO:  
 62-203 (12”)

SNOTRA

159 €

Lasten MINIMARATON la 29.5 
ILMOITTAUDU PALVELUTISKILLEMME.

Kaikki palkitaan ! 
Osallistuminen on maksuton.

Onnea Äideille 9.5. t:Aterian Väki

Sivujen sisältöä:

Puttiikki l’ Ulpu tekee
puvut ja lavastukset s. 4

Kukkakauppa Sinituuli s. 5

Riitta Uosukainen Oulussa s. 6

Ohjelmistosuunnittelu-
kursseja netissä s. 7

Kiiminki opas s. 8

Kiden sivut 10-11 mm.
Miten Kiiminki kehittyy s. 10

Kunnan sivut 12-13 mm.
kuntaliitos etenee viiden
kunnan voimin s. 12

KiimU liikuttaa isoa osaa
kuntalaisia s. 14-15

KORVENKYLÄ, VÄLIKYLÄNTIE

Kukkiva karaistunut ORVOKKI 1€ kpl, 10€ 12 kpl

Paljon kukkivia ruukkukukkia

Kestävät omenapuut 30€/kpl, 55€ 2 kpl

Puutarhamultaa 4€ 50l, 20€ 6 säkkiä (0,067 sent.litra.)

Puutarhamultaa (myös peräkärrykuormat)

avoinna 8.00-18.00 joka päivä myös la-su

Puh. 816 7020, 0400 385 926
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Kulunut talvi oli Suomen oloihin tyypillinen talvi, oli reippaasti
lunta koko valtakunnassa ja pakkanen aika-ajoin napakkaa. Talvi-
sia harrastuksia pystyttiin suorittamaan erinomaisesti ja esimer-
kiksi hiihtokeskuksilla kautta maan kävijämäärät olivat huippu-
luokkaa. Liikenteen osalta talvi oli haastava. Varsinkin raideliiken-
teessä tapahtui monenlaista, milloin junavaunut karkailivat ja tör-
mäsivät rakennuksiin, tai muuten tekniikka petti ja aiheutti sekaan-
nusta. Rataverkon huono kunto ja routiminen viivästyttivät vuo-
roja kaukoliikenteessä. Syyksi ongelmiin, melkeinpä poikkeukset-
ta, todettiin poikkeuksellisen ankara talvi. Väkisinkin herää mie-
leen kysymyksiä. Onko hämärtynyt kuva Suomen sijainnista? Onko
muutaman poikkeuksellisen leudon talven jälkeen tehty virheelli-
siä johtopäätöksiä? Onko teknisiä ratkaisuja ja laitteita hankittaes-
sa luotettu liikaa ilmaston pysyvään lämpenemiseen?

Muutoinkin viimeaikaiset tapahtumat maailmalla osoittavat,
kuinka haavoittuva järjestelmä on.

Tuhkapilvet lamaannuttivat lentoliikenteen likimain koko Eu-
roopassa. Siitä minulla ja yli kolmellakymmenellä muulla yrittäjä-
järjestön paikallisyhdistyksen puheenjohtajalla on henkilökohtai-
set kokemukset. Lentomatka Brysselistä vaihtui linja-automatkaksi
läpi Euroopan Tukholmaan ja siitä lautalla Turkuun, jälleen linja-
autolla ja lopulta junalla Ouluun. Meillä matkanjärjestäjä toimi
nopeasti ja paluu kotiin onnistui hyvin. Kaikilla matkustaminen ei
onnistunut yhtä jouhevasti, monenlaista tarinaa ja kohtaloa asian
tiimoilta kuultiin.

Yritystoiminnan osalta orastavaa nousua varjostaa Kreikan ta-
loussotkut. Juuri kun kuviteltiin, että Yhdysvalloista alkaneen
pankkikriisin vaikutukset alkavat helpottaa ja päästään nousu-ural-
le, niin selvisi Kreikan ongelmien laajuus. EU-jäsenvaltioiden val-
tavalla tukipotilla pyritään pelastamaan Kreikan talous ja myös ne
rahoituslaitokset, jotka ovat sille holtittomasti rahoitusta järjestä-
neet. Toivoa sopii, että tukipaketti tehoaa, mitään takeita kukaan
ei lupaa. Viimeaikojen tapahtumat kyseenalaistavat nykyisen jär-
jestelmän. Varsinkin suuret pankit ja rahoituslaitokset tuntuvat
elävän omaa elämäänsä, välittämättä sen kummemmin yhteiskun-
tavastuusta. Samoin osa suurista yrityksistä, esimerkiksi autoteol-
lisuudessa ajautuvat usein valtioiden (veronmaksajien) pelastet-
taviksi.

Kevät on uuden syntymisen aikaa. Ympäröivä luonto muuttuu
päivittäin merkittävästi ja vaikuttaa positiivisesti ihmisten eilamie-
lialaan. Vaikka noita haastavia asioita tapahtuu ympärillämme,
usko tulevaisuuteen on vahva. Kevään merkittävin viikonloppu
on käsillä. Haluan omasta ja kaikkien yrittäjien puolesta toivottaa
parhaimmat onnittelut maailman parhaimmille Äideille.

Hyvää Äitienpäivää!
Lauri Mikkonen

Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja

Lauri Mikkonen johtamassa ensi elokuun Kiiminkipäivien työ-
ryhmän kokousta muutama päivä sitten.

Kevättä rinnassa

Uusia jäseniä

Anna-Kaisa Kemppainen aloitti Kii-
mingin Yrittäjien uutena toimisto-
sihteerinä tämän vuoden maalis-
kuun alusta alkaen. Alkuajan työ-
tehtävinä on ollut muun muassa jä-
senluettelon päivittämistä sekä . Kii-
minkipäivien järjestelyihin liittyviä
tehtäviä. Työtilat sijaitsevat Jäälin
yrityspuistossa Kideen tiloissa ja
luontevasti Anna-Kaisa on toiminut
avustajana Kiimingin kehityksellä.
Anna-Kaisa on koulutukseltaan yli-
oppilas materiaalitalousmerkonomi.
Hän on asunut reilut kaksi vuotta
asunut Kiimingissä. Muutto perhei-
neen tapahtui Oulusta, josta hän läh-
töisin.

-Näin paikan työvoimatoimiston
nettisivuilla, otin yhteyttä puheen-
johtajaan ja siitä se homma läksi
käyntiin, kertoi Anna-Kaisa, joka
toimi aiemmin asiakaspalvelutehtä-
vissä. Harrastuksena on muun mu-
assa oman hevosen hoitaminen ja
ratsastaminen. (ht)

Yrittäjillä uusi työntekijä

Suurmenestyksen Meri Oulun kesäteatterissa saavuttanut Maalaiskomedia -sarja jatkuu Toppilan Möljällä jälleen tu-
levana kesänä 2010. Kuusniemen kunnassa palataan ratkiriemukkaiden Maalaiskomedioiden alkulähteille. Vain Muu-
taman Huijarin Tähden tuo Möljän kesäteatteriestradille joukon tv:stä tuttuja suosikkinäyttelijöitä sekä hahmoja.
Tervetuloa nauttimaan taatusti viihdyttävästä maalaiskomediasta!

Ratkiriemukas Maalaiskomedia

Vain Muutaman Huijarin Tähden

Meri Oulun (Toppilan Möljällä)
Kesäteatterissa pe 23.7.2010.

Yrittäjille ja heidän perheilleen,
ystäville ja työtovereille

Neljä vaihtoehtoista pakettia:
1. Yrittäjä VIP 80 e
(ruokailu näytöksen jälkeen)
2. Yrittäjä VIP 50 e (alkaa kello 17)
3. Yrittäjä väliaika 27 e.
4. Yrittäjä pelkkä teatteri 23 e

Lisätietoa www.yrittajat.fi/oulu
Teatterivaraukset Meri Oulusta
puh.050 338 3616 tai mia@merioulu.fi
Varaa ajoissa! Kuninkuusraveista ja
perjantaista johtuen kysyntä on kova!!

Kiimingin Yrittäjissä on tällä het-
kellä 132 jäsentä. Joulukuusta läh-
tien liittynyt 14 uutta jäsentä, jot-
ka toivotetaan tervetulleeksi toi-
mintaan.

ArjenTuki Tiia Hukkanen tar-
joaa kotihoitopalveluja

Cinnamon Graphics Minna
Komulainen suorittaa graafista
suunnittelua sekä toimintaan kuu-
luu taiteellinen luominen, teolli-
nen muotoilu sekä ohjelmistojen
suunnittelu ja valmistus.

Dynotes Center DTC Oy Ant-
ti Rintamäki Jäälistä suorittaa
moottoriajoneuvojen huoltoa ja
korjausta.

Insinööritoimisto Suvacon
Janna Alakärppä tekee rakennus-
suunnittelua, rakentamisen ja ra-
kennusalan konsultointia sekä ta-
lomyyntiä.

Jaana Kummala Palvelut Jäälis-
tä toimintaan kuuluu ennaltaehkäi-
sevä mielenterveystyö ja asiantun-
tijapalvelu.

M. Oikarinen Ky Marko Oikari-
nen Kontiosta suorittaa vakuutusta
palvelevaa toimintaa ja toimii lisäk-
si kiinteistö- ja osakesijoittamisen
alalla.

Nilax Hannu Säävällä Jäälistä
suorittaa kiinteistöjen huoltoa ja kor-
jausta.

Pen Pro Ky Jorma Penttisen pal-
veluun kuuluu tietojärjestelmäpro-
jektien ja tietojärjestelmien ylläpidon
konsultointipalvelut.

Pivosis Jussi Järvenpää Jäälistä
tarjoaa yrityksille projektinhallintaa
ja konsultointia toiminnanohjausjär-
jestelmiin liittyvissä projekteissa
sekä jatkokehitystyön organisoin-
nissa.

Sähkö-Rihak Oy Pentti Rinta-
mäki Jäälistä suorittaa sähköasen-
nuksia.

T:mi Erased Mikko Taponen
Jäälistä toimii autotuotteiden vä-
hittäis- ja tukkumyynnin alalla.

TechnoStrix Oy Jari Pekkari-
nen toimintaan kuuluvat teknolo-
giayritysten myynti- ja markki-
nointipalvelut.

Toimintaterapia Sonja Tuohi-
maa suorittaa lääkinnällistä kun-
toutusta, toimintaterapiapalvelu-
jen tuottamista, alaan liittyvien
materiaalien valmistamista ja
myyntiä sekä kodin käyttötuottei-
den markkinointia.

Wasili Irma-Liisa Lesonen Jää-
listä tarjoaa liikkeen johdon kon-
sultointia.

Anna-Kaisa Kemppainen on toi-
minut Kiimingin Yrittäjien toimis-
tosihteerinä maaliskuusta alka-
en.
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OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA!

UTACON OY
UTAJÄRVI

PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825

VIRALLINEN 
METALLINKIERRÄTYS 

TERMINAALI!

AUTO-JA METALLITYÖ 

FIKSU
* Autojen ruostevaurio korjaukset
* Kevyet metallirakenteet
* Alihankintatyöt
* Hitsaukset
* Pesut ja vahaukset
* Viheralueiden hoito

p. 040-5537214 Kiimingin Yrityspuisto

· tilitoimistopalvelut, taloushallintopalvelut
· yritysten talous- ja veroneuvonta
· yritysten perustamiset, yhtiömuutokset

Välirinne 8, 90940 Jääli

Kiimingin yrityspuisto

p.040 585 2882 · (08) 8179 675

Välirinne 9, 90940 Jääli
0400 597 613

K I I M I N G I N  Y R I T T Ä J Ä T  R Y : N
T I E D O T U S L E H T I  T O U K O K U U 1/ 2 010

Julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Lauri Mikkonen
Toimittajat: Heimo Turunen, Esko leipälä
Ilmoitusmyynti: Pauli Tiiro
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Ilmoitusvalmistus: Kati Salkosuo
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani

Kiiminki, Airi Kälkäjä
Puh. 040 589 4654

airi.kalkaja@luukku.com

Siivousliike AJ-Siivous

Muistathan myös koitalousvähennyksen!

Kiiminkipäivien järjestelytoimikunta on kokoontunut useampaan kertaa. Huhtikuussa järjestettyyn  kokoontu-
miseen osallistui runsaasti väkeä.

perinteiseen tapaan

Kiiminkipäivät järjestetään
elokuun ensimmäisenä vii-
konloppuna 6-8.8 36 kerran.
Suunnitelmissa on tapahtu-
ma-alueen uudelleen järjeste-
ly aikaisempaa tiiviimmäksi,
että saataisiin kaikki myynti-
pisteet sijoiteltua nykyistä
paremmin ihmisten kulku-
reittien varteen. Viimekesäi-

seen tapaan toivotaan erin-
omaista ilmaa. Tunnelmaa ja
viihtyvyyttä luovat hyvät
markkinamyyjät sekä runsas
päivien ohjelma. Viime kesä-
nä aloitettu yleisöä kiinnosta-
va Leuanvedon SM-kisat jär-
jestetään tänäkin vuonna. Vii-
meksihän Matti Koivisto teki
yhdellä sormella vedetyn leu-

anvedon maailman ennätyk-
sen. Perjantaina on ohjelmaa
varttuneemmalle väelle ja
lauantai-illan ohjelma-anti
suunnataan nuoremmalle vä-
elle. Näin molemmille illoille
riittää kävijöitä ja pitävät
kauppiaat tyytyväisinä.

Kiimingin Yrittäjillä on pe-
rinteiseen tapaan virkoketelt-

KiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivätKiiminkipäivät

ta. Yrittäjäyhdistys toivoo
mukaan aktiivisia talkoolaisia
järjestelyihin. Päivien järjestä-
jänä ovat Kiimingin Yrittäjät
ja Kiimingin kunta. Myös seu-
rakunta ja eri kiiminkiläiset
yhdistykset ovat aktiivisesti
mukana päivillä. (ht)

Esillä sääntömääräiset asiat.. Tervetuloa!
Hallitus

Kiimingin Yrittäjät ry:n kevätkokous
Kiimingin Yrittäjät ry

27.5.2010 klo 18.00 Kiimingin kunnanvirastolla.

Hallituksen kokous ti 18.5. klo 19.00
Kiimingin kunnanviraston johtokeskuksessa

Viime Kiiminkipäivillä saatiin nauttia helteisestä säästä, jota
toivotaan myös tämän vuoden Kiiminkipäivien ajaksi.
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Terveystie 8, 90900 Kiiminki
(Kiimingin Torinkulma)

Puh. (08) 8162 400
www.oranssikulma.fi

Tervetuloa!

Kuntouttavaa asumispalvelua

Saarisenkuja 7, 90940 Jääli

Puh. (08) 816 7201
Seppo Passoja 0400 687 246
www.jkoti.com

LVI-eristystyöt

KIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OY

Puh. 040 743 3936

Mittatilauspuvut häihin, juh-
liin tanssiaisiin tai vaikka lu-
kion vanhojenpäivälle kiimin-
kiläiset saavat oman kylän
vaatetusartenomilta Ulpu
Korpualta.

Kirkon vieressä Papintie
2:ssa on puttiikki – kahdella

Puttiikki l’ Ulpu tekee
puvut ja lavastukset
teellä – jossa Ulpu Korpualla
on ateljeensa kotinsa pihapii-
rissä. Itse hän ei ateljeesanaa
käytä, mutta paikka kyllä sen
laatusanan ansaitsee. Ulpun
tuotanto on yksilöllistä desig-
nea, olkoonpa haluttu tekstii-
li vaate, sisustus- ja taideteks-
tiileihin luettava tai vaikka
näytelmän puvusto ja lavas-
tus.

Puttiikin virallinen nimi
on ranskalaisväritteinen l’
Ulpu. Perä-Pohjolaisiin pu-
heisiin se on kyllä asettunut
muotoon Ulpu. Sen kun
googlettaa yhdessä Kiiminki-
sanan kanssa, niin sillä pää-
see tutustumaan Ulpun työ-
näytteiden kuvagalleriaan.

Jotain osviittaa Ulpun tyy-
listä saa jo hänen minä olen -
esittelystään: Olen ommellut
koko ikäni. Harrastan antiik-
kia ja sisustamista. Keräilen

Ulpu Korpua on kiiminki-
läinen vaatetusartenomia,
joka tekee juhlapuvut ja
sisustus- ja taidetekstiilit
Papintien l’ Ulpu -puttiikis-
saan.

vanhoja pitsejä, nappeja ja
hansikkaita – ja rakastan his-
toriallisia vaatteita, kenkiä ja
hörhelöitä.

Ulpun käyttämiä materi-
aaleja ovat luonnonkuidut.
Useimmiten hän valitsee silk-
kiä, pellavaa ja puuvillasa-
mettia, luonnonkuitua yleen-
säkin. Keinokuidut, kuten ac-
ryyli ja monet muut, saavat
hänet hymähtämään.

– Teen kauheella vaivalla
mittojen mukaan, ei silloin
huonosta materiaalista kan-
nata tehdä. Teen aina sen, että
menen asiakkaan kanssa yh-
dessä ostamaan kankaan, että
tulee varmasti hyvä ja mielui-
nen. Se on asiakkaan huijaa-
mista, jos tekisi huonosta kan-
kaasta…

Haukiputaan Teatterikuo-
pan näytelmissä ja Kuopios-
sa on ollut jo kymmenkunta

eri näytelmää, joissa lavastus
tai puvustus tai molemmat
ovat olleet Ulpun suunnitte-
lua ja käsityötä. Lisää teatte-
ritoimeksiantoja on tulossa
niin paljon, että tämä kesä
Ulpulla menee syksyn esitys-
ten valmisteluun. Teatteripu-
vustuksista hän vapautuu
niin, että yksittäisasiakkaiden
tilauksia hän ehtii vastaanot-
tamaan vasta muutaman
kuukauden kuluttua loppu-
kesästä.

Ulpun asiakaskunta on
valtaosin Oulusta ja ympäris-
tökunnista. Joitakin tilauksia
hän on saanut Helsinkiä myö-
ten, jonne hän on saanut tu-
tun tutun kautta hää- ja juh-
lapukutilauksia. Suositukset
kiirivät vanhoilta asiakkailta
joskus kauaksikin.

Ulpu Korpuan teatteripuvustuksiin pääsee tutustumaan taas ensi syksynä, kun näytelmän Kuin ensimmäistä
päivää esitykset taas alkavat.

Rengasliike
KEIHÄSKOSKI KY

Rengasmyynti 
 Asennus
Korjaus 

 Hydrauliikkaletkut

Pekka 0400 581 360 
 Pentti 0400 413 582

Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki 
Puh. 817 7187

Tuohimaantie 12
90900 Kiimingin liikekulma
www.kiinteistöaitta.fi

KIINTEISTÖ AITTA LKV

Paikallista osaamista

Asunto, Kiinteistö ja
Maa-alueiden kaupassa

Tilaa maksuton arviointi

Vesa Hintsala LKV
julkinen kaupanvahvistaja

p. 040 588 2055
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Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

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

JÄÄLIN PIKAHUOLTO
Tommi Kokkoniemi Oy

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto,
• Rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• Rengashotelli, rengaspesut

Rakentajantie 4, 90940 JÄÄLI
Puh. 0400 300 092

Avoinna ma-pe 8-17

Kotipiika

Satu Tossavainen p. 050 378 8451
kotipiikasatu@pp.inet.fi

LAHJAIDEA!
Siivouslahjakortti

• Kotisiivous
• Asiointipalvelu
• EläintenhoitoSATU

Liikasentie 10, 90900 Kiiminki

Puh. (08) 816 1347
Fax (08) 816 2100

jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi

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

Mastotie 1 Kiiminki
Puh. 8161 664, 0400 012 920, fax 8161 664

Avoinna: arkisin 7.30-17.00

TAKSI MARKO TIMONEN
Kiiminki

Puh. 0400 310 666

1+8 +inva
paarivarustus

Maalauspalvelu 
R.Kurtti Oy

Sisämaalaukset, Tasoite- ja roiskekatot, 

Ulkomaalaukset

p. 0400 890 662

- Maaperätutkimukset
- Perustamistapalausunnot
- Vaaitustyöt
- Kuivatus- ja maarakennussuunnittelu

- Sillansuunnittelu

Maastomestari Oy
Timo Leskelä, rakennusmestari

Loimukoivuntie 5, 90630 Oulu, puh. 0400 289 927
timo.leskela@luukku.com

Kukkakauppias Tarja Honka-
la on pitkänlinjan ammattilai-
nen, jolle on kertynyt jo 26
vuotta kukkien parissa toimi-
misesta. Puutarhuriksi hän
valmistui 1984 ja sen jälkeen
hän on ollut alalla koko ajan.
Pari vuotta sitten Honkala
suoritti työnsä ohessa floris-
tin ammattitutkinnon.

Oman yrityksen perusta-
minen tuli ajankohtaiseksi
muutama kuukausi sitten,
kun sopivat tilat löytyivät Kii-
mingin keskustaan kohon-
neesta liikekeskuksesta. Flo-
ristin ammattipätevyydellä
hän valmistaa Sinituulessa
kukkalaitteet ja –asetelmat
sekä sitoo mielellään morsius-
kimputkin, joiden tekeminen

Kukkakauppa Sinituuli avasi ovensa ABC-
aseman liikekeskuksen tiloissa maaliskuun
alussa. Yrittäjyys on kukkakauppias Tarja
Honkalalle haasteellisuudesta huolimatta

mielenkiintoista. Mieluisampaa työympäristöä
hänen on vaikea edes kuvitella.

morsiusparin toiveiden mu-
kaan on mieluisaa ja haasteel-
lista.

Kukkakauppa Sinituuleen
astuva asiakas ei tahdo uskoa
silmiään, sillä valtoimenaan
ryöppyävä kukkameri saa
asiakkaat aivan mykisty-
mään. Yrittäjä Honkala sanoo
olevansa sydämeltään puu-
tarhuri ja tekevänsä kukka-

kauppiaan töitä täydestä sy-
dämestään, ja se näkyy jo liik-
keen ulko-ovelle saakka.

Tähän aikaan vuodesta
kukkakauppa on pullollaan
erilaisia kukkasia, jotka suo-
rastaan hurmaavat värikkyy-
dellään. Äitienpäiväkukkas-
ten valinta voi olla asiakkail-
le jopa vaikeaa, kun hortensi-
at, orkideat, ruusut ja monet

muut kukkaset suorastaan
kilpailevat kauneudellaan.

- Kukkakauppiaat ovat
alansa ammattilaisia, joten
meiltä voi kysyä neuvoa miel-
tä askarruttavissa asioissa.
Meidän tehtävänämme on
auttaa kutakin asiakasta vaik-
kapa kukkien valinnassa,
kukkien hoidossa ja niin edel-
leen, Honkala tähdensi kuk-
kakauppiaiden asiantunte-
musta, johon asiakkaat voivat
luottaa.

- Pidän itse monista kukis-
ta, joilla on kiva joskus itse-
äänkin helliä.  Kukathan ovat
arjen ylellisyyttä. Tämän ke-
vään suosikkejani ovat patio-
hortensiat sekä aina ihanat
orkideat. (rr).

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen

Yritystie 5                            p. 08 - 816 1660
90940 Jääli                           f. 08 - 816 1881
www.ltm.fi                          p.040 - 587 3345

TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki 1+8+inva

puh. 0400 555 995
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• Hiekkapuhallustyöt
• Traktoriauraukset
• Vaihtolavakuljetukset
• Kiviainestoimitukset

Puh. 0400 798 075
aulis.roininen@luukku.com

Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

URAKOINTI
A. ROININEN

www.avainasemat.fi

SUOMALAINEN
KONETIEN
KATSASTUS OY

Henkilöauton määräaikaiskatsastus

44 €
ei sisällä pakokaasumittausta

• Kaikki alan palvelut
• Hautakivet • Kaiverrukset

Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 8161 670, 0400 387 047

TTTTTuulilasikuulilasikuulilasikuulilasikuulilasikorororororjauspalvjauspalvjauspalvjauspalvjauspalveluaeluaeluaeluaelua
TTTTT:MI JANI POL:MI JANI POL:MI JANI POL:MI JANI POL:MI JANI POLOJOJOJOJOJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
Rautatienkatu 84, Oulu

Puh. 0400 437 664
jani.polojarvi@novus.fi
www.tuningparadise.fi

The Windshield Repair Experts

Tallitie 49, 90940 Jääli

MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Puh/fax (08) 816 6775
 Matkapuh. 0400 381 837

• Konetyöt • Pihatyöt • Kokonaisurakointi
• Hiekat, sorat • Murskeet • Mullat

• Timanttiporaus

LAATUTAKUUYRITTÄJÄ

Siivouspalveluja     
yrityksille

Kotihoitoa       
vanhuksille

PALVELU SUONVIERI KY
Puh. 040 536 6424

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.

Asianajotoimisto
Seppo Koukkula

VIDEO- JA TV -ELOKUVAT

Koivukuja 42 , 90940 Jääli

Puh. (08) 816 6433, 0400 692 888

Fax  (08) 816 7018

Retrospektiivinen 
näyttely 

30.6.-28.8.2010
Seminaari 

3.7. klo 14-16

Aino LuukinenAino Luukinen

O. Jauhiaisen museo
  Jaarantie 2 Kiiminki    p. (08) 8165031
Avoinna ke 13-19 to-pe 11-17 la 12-16

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en perinteinen Arvoseminaa-
ri 2010 järjestettiin 26.4 Oulun
Uusi Seurahuoneella. Valtio-
neuvos Riitta Uosukainen
valloitti kuulijat valoisalla
olemuksellaan ja sujuvalla

Riitta Uosukainen Arvoseminaarissa:

Jaan voimaa ja energiaa
sekä levitän iloa

kielenkäytöllään puhuessaan
Arvon puntaroitavana –ai-
heesta. Hän kehotti tavoitte-
lemaan aina oikeamielisyyttä.
–Mistä tietää oikean ja väärän,
oli kysytty.

–Meillähän on jokaisella

omatunto, kyllä sieltä tulee
tieto oikeasta ja väärästä, va-
listi Uosukainen. Hän arvos-
ti ahkeraa työn tekemistä, ku-
ten yrittäjät näyttävät esi-
merkkiä. –Ei tule leipä ilman
työtä. Pitemmän työpäivän
tekemistä ei tule karttaa, jos
meinaa pärjätä elämässä.
Osaaminen on avainsana, jol-
la noustaan lamasta.

-Jaan voimaa ja energiaa
sekä levitän iloa, Uosukainen
kertoi periaatteistaan.

Yritys- ja organisaatioval-
mentaja, kirjailija Petri Niska-
nen sanoi löytäneensä van-
hasta ja yli tuhat vuotta kes-
täneestä Samurai kulttuuris-
ta hyviä arvoja johtamiseen ja
elämään kivijalaksi.

Rehellisyys ja oikeuden-
mukaisuus sekä säädyllinen
käytös luovat myönteistä il-
mapiiriä, jossa hyväksytään
myös erilaisuus. Rohkeus
puuttua epäkohtiin, kunnia,
myötätunto, vilpittömyys ja

Edessä valtioneuvos Riitta Uosukainen ja seminaarin juontaja PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

velvollisuudentunto ystävää
kohtaan. Johtamisessa on otet-
tava vastuu teoista ja seurauk-
sista. Muutokseen tarvitaan
erilainen tapa ajatella, luetteli
teesejä Petri Niskanen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät luovuttivat yhdessä Con-
dia Oy:n kanssa Vuoden Hy-
vinvoiva Yritys 2010-palkin-
non Eka Polymer Latex Oy:n
toimitusjohtaja Timo Suonpe-
rälle ja henkilöstön edustajil-
le. Oululainen Risto Luttinen
Oy/Ykkössuutarin toimitus-
johtaja Kimmo Luttinen huo-
mioitiin kunniamaininnalla.
Palkintoraati kiinnitti erityis-
tä huomiota palkittavien yri-
tysten panostuksiin työssä
jaksamisessa sekä motivoin-
nin merkitykseen liiketoimin-
nan kehittämisessä.

Seminaarissa oli paneeli-
keskustelu ajan haasteista, jo-
hon osallistuivat valtioneuvos
Riitta Uosukainen, rehtori
Lauri Lajunen, Oulun yliopis-
to, ylilääkäri Leena Alamur-
sula, Condia Oy, yrittäjäneu-
vos Anja Miilukangas, Miilu-
kangas Ky ja toimitusjohtaja
Lauri Mikkonen Oulun Neon
Oy, joka toimii myös Kiimin-
gin Yrittäjien puheenjohtaja-
na.

Heimo Turunen

Kiiminkiläinen Lauri Mikkonen osallistui seminaariin
vieressään Pudasjärvisiä yrittäjiä. Mikkonen oli kutsuttu
myös yhdeksi Ajan haasteet -paneelin osallistujaksi.
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• Juhlatarjoilut asiakkaan toivomusten mukaan
• Vuokrattavana astioita ja pöytäliinoja
• Voileipä- ja täytekakkuja tilauksesta
• (myös viikonloppuisin)

Puh. 0400 168 268
aila@vaanasenpitopalvelu.fi
www.vaanasenpitopalvelu.fi

Leinosentie 2, 90940 Jääli
Toimitamme: murskeita, täytemaita, soraa,
hiekkaa, ruokamultaa,  vaihtolavoja
Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia,
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt,
salaoja- ja sadevesijärjestelmät

P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi

Kiimingin Murske KyKiimingin Murske KyKiimingin Murske KyKiimingin Murske KyKiimingin Murske Ky

UudisrUudisrUudisrUudisrUudisrakakakakakennennennennennukset,ukset,ukset,ukset,ukset, saneer saneer saneer saneer saneeraukset,aukset,aukset,aukset,aukset,
suunnittelu- ja vsuunnittelu- ja vsuunnittelu- ja vsuunnittelu- ja vsuunnittelu- ja valvalvalvalvalvontaontaontaontaontatytytytytyötötötötöt

RRRRRaharinnantie 3 aharinnantie 3 aharinnantie 3 aharinnantie 3 aharinnantie 3 A 2,A 2,A 2,A 2,A 2, 90230 Oulu 90230 Oulu 90230 Oulu 90230 Oulu 90230 Oulu
Puh. 0400 386 511Puh. 0400 386 511Puh. 0400 386 511Puh. 0400 386 511Puh. 0400 386 511

seseseseseppoppoppoppoppo.jylha-ollila@pp1.inet.f.jylha-ollila@pp1.inet.f.jylha-ollila@pp1.inet.f.jylha-ollila@pp1.inet.f.jylha-ollila@pp1.inet.fiiiii

Ohjelmistosuunnittelu-
kursseja netissä

Skillege Oy on vuoden 2010
helmikuussa perustettu yri-
tys, joka tarjoaa laadukkaita
ohjelmistosuunnitelu- ja oh-
jelmointikursseja. Pääosin asi-
akkaat ovat opiskelijoita, yk-
sityisiä ihmisiä ja yrityksiä.
Tarkoitus on tarjota heille kei-
no parantaa osaamistaan sekä
koulussa että työelämässä.
Nykyisiin toimitiloihin Nää-
tämöntielle yritys muutti

Kai Kaltiola on sitä mieltä että netin kautta käytävä
kurssi on järkevä ostos, koska siinä asiat oppii esi-
merkkien kautta.

huhtikuussa.
Kai Kaltiola perusti Skil-

lege Oy: n veljensä Kari Taka-
sen kanssa. Syy miksi he ryh-
tyivät yrittäjiksi on oma vapa-
us tehdä asioita, mutta myös
perheen yrittäjätausta on joh-
tanut tälle tielle. Kailla on
kymmenen vuoden kokemus
alalta ja hän on toiminut vii-
dessä eri firmassa. Kaltiola
kiittelee Kiimingin Kehityk-

sen yrityshautomosta saatua
apua yrityksen perustamis-
vaiheessa.

Yrityksen kohderyhmä on
koko maailma, riippuen mil-
le kielelle kurssit on käännet-
ty.  Tällä hetkellä kursseja  on
kahdeksan, mutta niitä teh-
dään kokoajan lisää. Kurssien
suoritus tapahtuu internetin
kautta, ja kurssipaketti räätä-
löidään asiakkaan tarpeiden

mukaisesti.
Kai Kaltiola on sitä mieltä

että netin kautta käytävä
kurssi on järkevä ostos, kos-
ka siinä asiat oppii esimerk-
kien kautta.

Heidi Lehmikangas,
Maikkulan yläaste

TET-työntekijä
VKK-Media Oy:ssä

Sähköurakointi ja -suunnittelu
Kiiminki-Jääli alueilla

SÄHKÖALA OY
Tukkikuja 3, 90940 Jääli

Seppo Alamikkelä, puh. 0400 393 222
www.sahkoala.net

Liity Kiimingin yrittäjiin
www.yrittajat.fi
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myynti • valmistus • asennus • huolto

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello
Puh. 08-514 4300 • Fax:  08-514 4344

Lauri Mikkonen myynti
puh. 040 511 7366

Trukkihuolto
Myynti ·  Vuokraus

Lentokenttien kalustohuollot

P. 045 656 0008

MIRACULOS

MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 6, 90900 Kiiminki
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647, 0400 388 987

Palveluiden ja numeroiden
haku on siirtymässä paine-
tuista luetteloista sähköisten
palveluiden puolelle. Jo yli 90
prosenttia netin käyttäjistä
etsii paikallisten yritysten ni-
mien ja nettisivujen sijasta
ennen kaikkea tavaroita ja
palveluita. (Tilastokeskus 9/
2009)

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien kanssa tehdyn sopi-
muksen myötä Kiimingin
kunnan asukkaat ja elinkeino-
elämä ovat saaneet käyttöön-
sä sähköisen kuntaopas-pal-
velun osoitteessa

 www.kiiminkiopas.com.
Palvelua kehitetään edel-

leen siten, että sieltä löytyvät
kaikki julkiset numero- ja ni-
mitiedot kunnasta, palveluis-
ta sekä alueen yrityksistä.

Kymmenet kaupungit,
kunnat, kehitysyhtiöt ja yrit-
täjäjärjestöt ovat halunneet

Kiiminki opas helpottaa yritysten
ja palveluiden hakemista

konseptin käyttöönsä toimin-
nallisuuden ja erittäin help-
pokäyttöisen Älyhakujärjes-
telmän ansiosta.

Palvelun käyttäjille tiedon
hakeminen on maksutonta.
Sähköisistä oppaista yhteys-
tietojen ja palveluiden hake-
minen on helppoa ja nopeaa.
Tietoa voi etsiä yrityksen ni-
mellä, henkilön nimellä, pu-
helinnumerolla tai vaikka
vain palveluihin tai tuotteisiin
kohdistuvalla hakusanalla.
Konseptin vahvuutena asiak-
kaat ovat pitäneet nimen-
omaan aitoa paikallisuutta ja
toimintaympäristön huomi-
oimista. Palveluiden kehittä-
minen on lähtenyt kaupunki-
laisten ja yrittäjien tarpeesta ja
sähköiset oppaat tullaan teke-
mään kaikkiin Suomen kau-
punkeihin ja kuntiin.

Sähköinen kuntaopas tuo
yrityksille mittavat säästöt

markkinoinnissaan sekä tar-
joaa paikallisille yrittäjille
sekä kunnalle tehokkaan ka-
navan jakaa tietoa omasta toi-
minnastaan. Ennen kaikkea
yritykselle ja sen asiakkaille
luodaan työkalut toistensa
kohtaamiseen.

Kuntaoppaan lisäksi yri-
tykset löytyvät automaatti-
sesti myös Suomen Yritysop-
paasta www.yritysopas.com
palvelusta, jossa on n. 200 000

Suurin osa yrityksistä kontaktoidaan puhelimessa.
Koska yrittäjät saavat valtavasti puheluita erilaisista
palveluista, on tosi tärkeää, että yrittäjäyhdistys on
ottanut positíivisen kannan oman kunnan sähköi-
seen oppaaseen tuumivat Opasmedia Oy:n Ou-
lun toimipisteen työntekijät työpöytänsä ääressä;
Markus Liikanen, Miia Axelsson (yllä oik) ja Niina
Lämsä.

kävijää viikkotasolla (Tns
Metrix).

Lisäksi Opasmedia on teh-
nyt mittavan yhteistyösopi-
muksen sanomalehti Kalevan
kanssa. Pääsy oppaaseen me-
nee Kaleva.fi –sivun kautta.
Käytännössä kaikki yritykset
tulevat löytymään jatkossa
myös koko maakunnan yk-
köslehden verkkosivuilta.

Sami Nousiainen

Lahjakortti ilahduttaa aina

Oppilastöitä 14.5.2010 saakka

Lahjaidea äidille
supersuosikki Babyliss tuulikiharrin

Tarjoushintaan 40,00

PARTURI KAMPAAMO

KAROLIINA
Riitta, Eija ja Sini

Tervetuloa!

Lasitori
Terveystie 6, Kiiminki

p. (08) 8161 480, 040 506 3261
Avoinna: ma-pe 9-18

la 9-14, kesäla suljettu
Jäälin soutujen yhteydessä perinteinen kaalikeittotarjoilu. Tänä
vuonna myös rössypottua! Keittoja voi ostaa myös kotiin vietäväksi.

Kokous- ja virkistyskäyttöön. Sopimuksen mukaan.

Rantakuja 10, 90940 Jääli • Puh. 050 370 1048
Marja Kärsämä • tat1851@jaalinmaja.fi • www.jaalinmaja.fi

• Perhejuhlat
• Saunaillat
• Kokoukset
• Sauna n. 10 hengelle
• Rantasauna
• Tilat n. 50 hengelle
• Pitopalvelu
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TEOLLISUUSTIE 7, 90900 KIIMINKI
Puh. (08) 818 0100
www.sahkopolar.fi,

etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

NIMEMME MUKAISESTI
HALUAMME OLLA LÄHELLÄ

Kiiminkien Lähivakuutus
Terveystie 6, 90900 Kiiminki
Puh. 020 522 2031, Fax. 020 522 4270
www.lahivakuutus.fi

LUOTETTAVAA

HINAUSPALVELUA
-Hinaukset
-Kuljetukset
-Siirrot
-Ojastavedot
-Ym. palvelutpalvelu

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN
HINAUSPALVELU
Mastotie 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400

Oulun
Rehtiauto
rehtiä autokauppaa

24h
palvelu

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

Sähköposti:
myynti@rehtiauto.com
www.rehtiauto.com

Paikkakunnan
parhaat leivät!

Huruntie 2
90910 Kontio

Puh. (08) 816 9014

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

asiamiesposti

UUSIJÄRVI
LÄHIKAUPPA

www.ktcgroup.fi 

Kun yritykselläsi ilmenee tilantarvetta KTC Group Oy toteuttaa 

hankkeenne joustavasti ja kustannustehokkasti.

Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!

Opastuspalvelut. Kalastusretket
Mökkitalkkarityöt. Sukututkimusta

VÄYLÄNHELMI

Soita ja kysy lisää
040-9603058 Matti Puolakanaho

Välirinne 8 Jääli
Puh. (08) 816 6230
Avoinna ark. klo 7.30-16.00
www.lapkaara.com
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KIDE - Kiimingin Kehitys

Viime vuonna Kiiminkiin perus-
tettiin 60 uutta yritystä ja lakkau-
tettiin 25, joten nettoperustanta
oli 35 yritystä. Yritysten nettoli-
säys oli Kiimingin Kehityksen
historiassa, ehkä jopa koko kun-
nan historiassa suurin mitä kos-
kaan on nähty. Tänä vuonna yri-
tysten perustaminen on jatkunut
aktiivisena. Maaliskuun loppuun
mennessä Kiiminkiin oli perus-
tettu jo 15 uutta yritystä.

KIDE yritysneuvonnan ja yri-
tyshautomon palveluja on käyt-
tänyt vuodesta 2007 jo reilut 300
yrittäjää tai yritystoimintaa suun-
nittelevaa henkilöä. Erityisesti
toimivia, kehittyviä ja kasvavia
pk-yrityksiä halutaan kannustaa
hyödyntämään KIDEN Kiihdy-
tyskaista-palvelua, jonka asian-
tuntijaverkostossa on yli 60 eri
alan asiantuntijaa ja konsulttia.

KIDE hautomossa on tällä het-
kellä 14 hautomosopimuksen
tehnyttä toimivaa yritystä, joita
autetaan yritystoiminnan alkuun
tai kasvuun KIDEn oman henki-
löstön sekä ulkopuolisen asian-
tuntijakaartin voimin. Hautomo
kulkee rinnalla ja auttaa tuoteke-
hitykseen tai liiketoiminnan
käynnistämiseen liittyvissä haas-
teissa sekä on usein merkittävä
apu myös rahoituksen haalimi-
sessa yrityshankkeeseen.

Yrittäjille täsmätietoa
ja verkostoja
KIDE hautomo järjestää yrityk-
sen startti-iltoja ja yrityskoulutus-
ta eri teemoista.  Haluamme
myös kuulla yrittäjiltä toiveita
tulevan syksyn koulutustarjon-
taan.  Yrittäjät voivat osallistua
myös Oulun seudun Hautomo-
verkoston järjestämiin koulutuk-
siin, joista tarkemmin
www.hautomoverkosto.fi  sivuil-
la. Kiiminki on mukana myös
Oulun seutukunnan yritystoi-
mintaa palvelevissa hankkeissa.
Näitä ovat mm. Lykky –hanke
www.lykky.fi joka järjestää mm.
hyvinvointialan yrittäjyyttä
suunnitteleville koulutusta.
Verkkoliiketoiminnan ja verkko-
kaupan kehittämiseen apua saa
Vercco -hankkeesta
www.vercco.fi jonka tavoite on
auttaa yrityksiä verkkokaupan
perustamisessa ja kehittämisessä.

Valoa näkyvissä
Kulunut vuosi on vierähtänyt jo
pitkälle ja käännettä parempaan
on  havaittavissa joillakin toimi-
aloilla, mutta kysynnän laajamit-
tainen elpyminen antaa odottaa
itseään. Vuoden 2010 loppupuo-
liskolle on jo useilla toimialoilla
vahvasti myönteisiä odotuksia.

Ennätysmäärä
uusia yrityksiä
Kiiminkiin!

Yritysneuvoja
Timo Paakkola,
puh. 044 499 3106,
timo.paakkola@kiiminki.fi
Elinkeinojohtaja
Jyrki Kemppainen,
puh. 044 499 3296,
jyrki.kemppainen@kiiminki.fi

Yritysneuvojan terveiset:
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Miten Kiiminki kehittyy 2010 -luvulla?

Liittymissopimuksessa ei kuiten-
kaan esitetä mitään kovin konkreet-
tista siitä miten tämä toteutetaan.
Mikäli liitos toteutuu, alkaa uuden
Oulun strategian ja toimintamallin
hiominen välittömästi. Aikaa ei ole
paljon, uuden kaupungin perustus-
ten rakentaminen pitää käynnistää
heti. Myös toimintojen sopeutus jou-
dutaan käynnistämään todennäköi-
sesti hyvin pian. Keskustelussa yh-
tenä asiana tulee olemaan paikallis-
ten kehitysyhtiöiden mm. KIDE -
Kiimingin Kehityksen rooli ja tule-
vaisuus liikelaitoksena.

Tulevaisuutta tehdään nyt
Nyt on tärkeää kirkastaa omat ta-
voitteet ja strategiset painopisteet,
joita haluamme esille nostaa. Ku-
kaan muu ei sitä meidän puolestam-
me tee. Parhaillaan tehdään Kiimin-
gin strategiaa, jonka tekemiseen on
kutsuttu kuntapäättäjien lisäksi laa-
jasti alueen yrityselämän edustajia
mukaan. Tavoitteena on, että mah-
dollisen yhdistymishallituksen aloit-
taessa työnsä syksyllä 2010 meillä
olisi esittää selkeä Kiimingin vah-
vuuksien ja elinvoiman kehittämi-
sen näkökulma yhteiseen pöytään.

Oulun kaupunki on käynnistä-
mässä vuoden 2011 alusta uutta elin-
keinoliikelaitosta, jolle haetaan en-
tistä vahvempaa roolia alueen elin-
keinoelämän kehittäjänä. Liiketoi-
mintasuunnitelmaa tai strategiaa
työstetään parhaillaan. Myös juuri

Oulun seudulla haetaan kiivaasti uusia eväitä elinvoiman
kasvuun ja työllisyyteen. Kuntaliitostenkin keskeisenä

ajurina on ollut mm. koko Oulun seudun kilpailukyvyn ja
vetovoiman kasvattaminen.

perustetun Oulun Matkailu Oy:n
toimintamalli on suunnittelussa. Yh-
tiö kokoaa voimat seudun matkai-
lumarkkinoinnin toteuttamiseen.
Kiiminki elää Oulun kasvusta ja ve-
tovoimasta ja tiivis yhteistyö näiden
uusien toimijoiden kanssa on hyvin
tärkeää.

Elinvoiman valtasuoni –
Kuusamontie (VT20)
Nelostien jälkeen vilkkain matkailu-
liikenteen väylä Pohjois-Suomessa
kulkee Kiimingin läpi kohti Koillis-
maan matkailukeskuksia. Suuret lii-
kennemäärät, loma-asuntojen mää-
rät ja mm. Syötteen alueen vahva
kehitys nostavat Kuusamontien
merkitystä. Kehittämisväylänä se on
mukana niin maakuntasuunnitel-
missa kuin uuden Oulun liittymis-
sopimuksessakin. Kiimingin elinvoi-
ma sykkii valtatien tahtiin. Jos Kii-
mingin 150-vuotisen historian alku-
metreillä Kiiminkijoki oli elinvoi-
man suoni, tänä päivänä Kiiminki-
joenkin matkailu ja virkistyskäyttö
elää valtatien sykkeestä.

Valtatie 20 ja sen “tuotteistami-
nen” tulee olemaan Kiimingin kun-
ta- ja palvelustrategian yksi keskei-

nen johtolanka. Kiimingin vetovoi-
maisuus luonnonläheisenä ja viih-
tyisänä asuinkuntana on toinen sel-
keä vahvuus ja yksi keskeinen kehit-
tämisen painopiste edelleen. Elinkei-
nostrategia voi tukea näitä keskei-
siä tavoitteita vahvistamalla esimer-
kiksi kaupan, matkailun ja erilaisten
elämyspalvelujen mahdollisuuksia.

Kiimingin kaupan ja
palvelujen kehitys
Kiimingissä on kaupallisesti paljon
kasvupotentiaalia eli hyödyntämä-
töntä ostovoimaa. Ostovoimasta
jopa 60% karkaa muihin Oulun seu-
dun kuntiin. Karkaavan ostovoiman
arvo on yli 40 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Halpa-Hallin tulo kuntakes-
kuksen risteysalueelle vaikuttaa os-
tovoiman paikalliseen hyödyntämi-
seen jonkin verran, mutta Kiiminki
tarjoaa yhä hyvin merkittävän kas-
vupotentiaalin uusille tulijoille tai
olemassa oleville kaupallisille toimi-
joille.

Halpa-Halli monipuolisena tava-
ratalona täyttää merkittävää palve-
luvajetta ja luo jopa uusia mahdolli-
suuksia sitä täydentävälle erikoista-
varakaupalle ja palveluille. Isoahon-

tien varren kauppatonttien lisäksi
Terveystien varteen kehitetään kun-
talaisille viihtyisää palvelukeskitty-
mää, jota tukee mm. yhdyskunta-
puolen toimeksiannosta parhaillaan
tekeillä oleva Terveystien varren
kehittämissuunnitelma.

Ideaparkin osalta toteuttajan
kanssa sovitut asiat ovat edelleen
voimassa. Ratkaisut tehdään kaup-
papaikkaselvityksen valmistuttua
toukokuulla. Seutu on yhteisesti
nostanut mm. matkailun kehittämi-
sen hyvin tärkeään rooliin. Siihen
meillä on yhä mahdollisuudet jos
yhteistä tahtoa löytyy.

Jyrki Kemppainen
elinkeinojohtaja

Parhaillaan tehdään Kiimingin strategiaa, jonka tekemiseen on kutsuttu kuntapäättäjien lisäksi laajasti alueen yrityselämän edustajia
mukaan. Kuva yrittäjäfoorumista 14.4, jossa pohdittiin elinkeinostrategiaa tuleville vuosille.

Rakenteilla oleva Halpa-Halli monipuolisena tavaratalona
työllistää noin 35 henkilöä. Kuva rakennustyömaalta kes-
kiviikkona 5.5

Jyrki Kemppainen
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VUOKRATAAN 
 

Tasokas tuotantokiinteistö Oulun seudulla! 
Kiimingin Yrityspuisto, Hallitie 3, JÄÄLI 
 

Monenlaisen pk-yritystoiminnan tarpeisiin soveltuva edustava kiinteistö 
keskeisellä paikalla VT 20 varrella noin 9 km Oulusta Kiiminkiin päin. 
 

Tuotanto- ja toimistotilaa, kerrosala yhteensä 778 m2. Tuotantotilan 

sisäkorkeus n. 5,5 m. Valmiit laajennussuunnitelmat n. 310 m2 tuotantotilan 
laajennukselle. 
 

Kaukolämpö, runsaasti pysäköintitilaa, oma väestösuoja, jäähdytetyt 

toimistotilat. Edullinen vuokra.  
 

Kysy lisää: Jyrki Kemppainen, elinkeinojohtaja p. 044 499 3296 
   
Toimistohuoneita 
KIDE hautomon tiloissa, koko noin 12-15 m2, kysy lisää projektipäällikkö, 

yritysneuvoja Timo Paakkolalta p. 044 499 3106 

  
Yksityisten ja muiden yritysten vapaita liike- tai teollisuustiloja 
Tiedot vapaista tiloista www.kidekiiminki.fi sivuilla, 
käy tutustumassa tai ilmoita oma vapaa tilasi 

meille, julkaisemme tiedot maksutta 
toimitilarekisterissämme!  
 
  

Halpa-Hallin suurmyymälän rakennustyöt ovat käyn-
nissä. Avajaisia suunnitellaan ensi lokakuuksi.

Kokkolan Halpa-Halli Oy on laajen-
tamassa toimintaansa Oulun seu-
dulla Kiiminkiin rakennettavalla
uudella täydenpalvelun myymäläl-
lä, jossa on tilaa yli 5000 neliömet-
riä.

-Investointipäätöstämme edes-
auttoivat hyvin edenneet neuvotte-
lut Kiimingin kunnan sekä raken-
nusliike Lehto Oy:n kanssa, kertoi
Kokkolan Halpa-Halli Oy toimitus-
johtaja Janne Ylinen. Valmistuttuaan
uusi Halpa-Hallin myymälä tulee
olemaan Kiimingin suurin vähittäis-
kaupan yksikkö, joka työllistää rei-
lut 30 kaupan alan ammattilaista.

Myymälän rakennustyöt käyn-
nistyivät huhtikuussa liikenteellises-
ti erinomaiselle liikepaikalle, Kuusa-
montien ja Ylikiimingintien risteyk-
sessä sijaitsevalle tontille. Tavoittee-
na on, että uusi myymällä avataan
ensi lokakuussa. Täydenpalvelun
Halpa-Hallin yli 60.000 tuotteen ko-
konaisvalikoima tulee käsittämään
myös elintarvikemyynnin. Ketjun
erikoisliiketoimintoina tulevat ole-
maan myös HHcafe ravintolakon-
septi sekä metsästys- ja erä tuottei-
siin erikoistuva HHsport. Kauppa-
kokonaisuuden lisäksi tontille on
mahdollisesti tulossa myös polttoai-
neen jakelupiste.

Kiimingin kunnan elinkeinojoh-
taja Jyrki Kemppainen KIDE Kiimin-
gin Kehityksestä toteaa Halpa-Hal-
lin monipuolisen konseptin vastaa-
van erinomaisesti Kiimingin ja sen
lähialueen kaivattuun palvelutar-
peeseen.

Halpa-Hallin suurmyymälän
rakennustyöt käynnissä

Tarjonnan monipuolistuessa pai-
kallisen ostovoiman karkaaminen
oman kunnan ulkopuolelle vähenee
merkittävästi. Investointi lisää koko
kuntakeskuksen elinvoimaa ja riste-
ysalueesta muodostuu entistä mer-
kittävämpi pysähdyspaikka
myös valtatie 20 ohikulkevalle mat-

Avajaiset ennen joulumyyntiä:
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kailijaliikenteelle.
Rakennustyöt ja kiinteistöinves-

toinnin toteuttaa Siikajoen Ruukis-
sa toimiva Rakennusliike Lehto Oy.
Halpa-Halli tulee kohteeseen vuok-
ralle pitkällä sopimuksella.

Heimo Turunen

www.kidekiiminki.fi
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Kiimingin, Oulun ja neljän muun
Ouluseudun kunnanvaltuustot kä-
sittelivät 26.4. kuntajakoselvittäjä
Arto Kosken esitystä monikunta-
liitoksesta. Muut kunnat hyväksyi-
vät esityksen, paitsi Muhoksen
kunta. Näin ollen kuuden kunnan
kuntaliitosta ei syntynyt. Valmis-
teluryhmä kokoontui 27.4. keskus-
telemaan ja päättämään jatkotoi-
mista. Selvitystä päätettiin jatkaa
myönteisen kannan ottaneiden vii-
den kunnan kanssa toiselle kier-
rokselle. Kuntajakoselvittäjä Kos-
ki julkisti uudet esitykset keskiviik-
kona 5.5 Oulun pääkirjastolla pi-
detyssä tiedotus- ja keskustelutilai-
suudessa, jonka jälkeen huomau-
tusten tekemiseen on aikaa 4.6
saakka. Kunnanhallitusten käsitte-
ly ja esitykset valtuustoille ovat ma
14.6. Yleisölle pidetään Kiimingis-
sä selvittäjä Arto Kosken johtama

Kuntaliitos etenee viiden kunnan voimin
tiedotustilaisuus Sykkeen salissa
tiistaina 18.5 klo 18.30. Sen jälkeen
valtuustot päättävät lopullisesti lii-
toksista maanantaina 28.6. Valmis-
teluryhmän kokouksen ja tiedotus-
tilaisuuden jälkeen selvityksen lop-
putulos kuntaliitoksesta annetaan
ministeriölle 30.6.2010.

Yhdistymissopimus on pysynyt
lähes ennallaan ja on tehty vain vält-
tämätön tekninen päivitys Muhok-
sen kunnan poisjäännin johdosta.
Kuntien henkilöstölle ei tällä toisel-
la kierroksella järjestetä erikseen tie-
dotus- ja keskustelutilaisuuksia,
koska henkilöstöä koskeviin linjauk-
siin ei ole tehty muutoksia.

Kunnanjohtaja Jukka Weisell ker-
too, että hän teki ja tulee edelleen te-
kemään kuntaliitoksesta myöntei-
sen esityksen valtuustolle. Oleellis-
ta on hänen mielestään uuden kun-
nan perustaminen tavallisen kunta-

laisen näkökulmasta. Julkisen palve-
lujen osalta ei ole suurta vaikutusta
palveluihin, olisiko jatkanut itsenäi-
senä tai ei Kiiminkiläisten työllisyys
ja taloudellinen hyvinvointi on voi-
makkaasti riippuvainen koko Oulun
seudun ja erityisesti sen keskuskau-
pungin kehityksestä. Uuden kunnan
perustaminen pitääkin perustua tä-
män päivän talousongelmien ratkai-
semisen sijasta näkymään entistä
vahvemmasta Oulusta, joka on kil-
pailukykyisempi ja vetovoimaisem-
pi niin kansallisesti kuin kansainvä-
lisesti.

Kiimingin Yrittäjien puolesta
Lauri Mikkonen kertoo, että etukä-
teen ei kuntaliitosasiassa yhdistyk-
senä otettu kantaa puolesta tai vas-
taan. Kun päätös on tehty, yritykset
sopeutuvat uuteen tilanteeseen ja
sen mukaan mennään. (ht)

Kiimingin terveyskeskuksessa on kehitetty “Tupakasta vie-
roituksen hoitopolku”, jonka tarkoituksena on kannustaa
tupakoinnin lopettamiseen, antaa tietoa ja hoitoa Käypä-
hoito-suosituksen mukaisesti tupakasta vieroittamiseen.

Tupakoinnin lopettamista suunnitteleva voi ottaa asian pu-
heeksi terveyskeskuksen eri toimipisteissä asioidessaan tai
olla yhteydessä ajanvaraukseen p. 8193 340, sairaanhoita-
jat Tiina Lehmikangas ja Anne Leinonen.

Tukea tupakoinnin
lopettamiseen

jännitystä ja ruokanautintojajännitystä ja ruokanautintojajännitystä ja ruokanautintojajännitystä ja ruokanautintojajännitystä ja ruokanautintoja
Backwood Action järjestää Ohjelmapalveluyritys Backwood Action

avasi vappuna Tunnelmatuvan kesäkah-
vilan. Tavanomaisten kahvilatoiminnan
lisäksi luonto- ja eräopasyrittäjä Harri Ta-
piolla on tarkoitus järjestää Tunnelmatu-
vassa asiakkailleen juhlatilaisuuksia avai-
met käteen -periaatteella.

Kesäkahvila sijaitsee Koitelinkosken
Sahasaaressa kahden riippusillan takana

Backwood Actionin tuottaa nimensä
mukaisesti takametsien toimintaa, mikä
on suora käännös yhtiön nimestä: melon-
taa, vaellusretkiä, pyöräretkiä, sauvakä-
velyä, metsästystä, kalastusta ja kanoot-
tiretkiä. Asiakkaat ovat yksityisiä ryhmiä
ja yritysasiakkaita.

Tunnelmatuvan toiminta-ajatukseen
kuuluu, että luonto- ja seikkailuretken jäl-
keen tuvassa voidaan järjestää matkan
päättäjäiset kahvittelun ja ruokailun mer-
keissä.

Kanoottiretkien järjestämiseen yrityk-
sellä on varusteet noin 15 hengen ryhmäl-
le. Yhteistyökumppani Markku Meren-
heimon Triblegamesin avulla asiakasryh-
mille voidaan järjestää vaikka värikuu-
lasotaa ja hurjaa koskenlaskua kumive-
neillä.

Koitelinkoskella Tunnelmatuvan vieressä voi kalastaa ja tehdä kanoottiret-
kiä. Välineet saa vuokrata Tunnelmatuvasta. (Kuva Heidi Lehmikangas)

Kirjastopalvelu on käytetty kulttuuripalvelu Kiimin-
gissä, myös heinäkuussa. Viime vuonna esimer-
kiksi pelkästään pääkirjastossa oli 7726 kävijää.
Tämä on hienoa saavutus kiiminkiläisiltä.
Kirjastopalvelut saadaan järjestettyä tänäkin
vuonna myös heinäkuussa, vaikkakin talouden
tasapainottamisohjelman mukaisena toimenpi-
teenä kirjastojen sijaismäärärahat ovat minimis-
sään.

Kirjastopalvelua kesällä

Kiimingin kunnanvaltuusto teki 26.4 historiallisen päätöksen lähtiessään mukaan viiden kunnan
monikuntaliitokseen.

5.7.-11.7. Pääkirjasto avoinna ma-pe klo 12-19
Jäälin kirjasto suljettu.

12.7.-31.7. Jäälin kirjasto ma, ti, to 12-19,
ke, pe 10-15
Pääkirjasto avoinna klo 12-18.
Tervetuloa!

Useimmiten Bacwood Actionin ka-
noottiretket on tehty Kiiminkijoelle. Ka-
noottimatkalle rauhallisemmille vesille
mielivät voivat valita matkan Oulujoelle
tai Hossaan, jossa on sopivan leppoisia
vesiä ensikertalaisellekin melottavaksi.
Matka perille lähtöpisteeseen tapahtuu
yhtiön minibussilla, ja kanootit tulevat
mukana peräkärryssä.

Tunnelmatuvan tarjontaan kuuluu
myös kalastussettien vuokraamispalvelut.
Valikoimaan tulevat avo- ja umpikelat, jot-
ka sopivat hyvin aloitteleville ja lapsika-
lastajille. Perhokalastusvälineet asiakkaal-
la on oltava omasta takaa.

Viereisellä Koitelinkoskella sopii koit-
taa, tarttuuko koukkuun lohta tai taimen-
ta, ja miksei myös ahventa ja haukea. Va-
paan Kiiminkijoen Koitelinkoski on per-
hokalastajien suosiossa. Sen rannat ovat
kivikkoiset ja avoimet, joten se sopii hy-
vin perhokalastukseen.

Tunnelmatuvassa on tilaa enimmillään
25-30 hengen ryhmille. Se on touko- ja elo-
kuussa auki viikonloppuisin, mutta kes-
kikesän ajan se on auki joka päivä.(EL)

Ennakkotietona seuraava:
heinäkuussa kirjastot ovat auki seuraavasti
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Terveystien ympäristöön laatua torilla ja pihoilla

Luontaiset ja keskeiset
painopistealueet perustana

Kiimingin kunnassa toteute-
taan elinkeinostrategian päi-
vitys uudelle vuosikymme-
nelle. Käytännön työtä vetää
johtava konsultti Urpo Laak-
konen Wiltrain Consulting
Oy:stä yhteistyössä Kiimingin
kunnan, yrittäjien ja muiden
sidosryhmien kanssa. Asiaa
käsittelevä yrittäjäfoorumi
2010 järjestettiin 14.4 ja pie-
nemmällä ryhmällä elinkei-
nostrategiaa työstettiin vii-
meksi keskiviikkona 5.5. En-
simmäinen versio valmistuu
vielä tämän kevään aikana.
Tavoitteena on, että elinkei-
nostrategia tulee kunnanval-
tuuston käsittelyyn kesän jäl-
keen yhtä aikaa kuntastrate-
gian kanssa, jonka työstämi-
nen on myös meneillään.

-Elinkeinostrategia tulee
pitämään sisällään Kiimingin
kunnan, kuntalaisten ja sidos-

Elinkeinostrategian päivittämisen vetäjä, johtava kon-
sultti Urpo Laakkosella oli taito vetää oma esityksen-
sä mielenkiintoisella tavalla.

Elinkeinostrategiaa päivitetään:

ryhmien yhteisen tahdon il-
maisun, miten kunnan elin-
keinotoimintaa pitäisi tukea
ja miten siihen panostetaan;
osaamiseen, resursseihin, ra-
kennuksiin, kulkuväyliin ja
mikä yleensäkin kuuluu kun-
nan tehtäviin elinkeinoelä-
män kehittämisessä, kertoo
Urpo Laakkonen.

-Suur Oulun syntymisen
jälkeen Kiimingin elinkeino-
strategian haasteena on löy-
tää oma rooli ja oma profiili
Oulunseutukunnassa. Vah-
vasti voi todeta, että koskaan
elinkeinotoiminta ei voi olla
vain kunnan sisällä olevaa
suljetussa tilassa olevaa toi-
mintaa, vaan elinkeinoelä-
män pitää sykkiä ympärillä
olevan talousalueen kehityk-
sen mukana. Tavoitteena on,
että Kiiminki itse asiassa haas-
taa oulunseudun muut toimi-

Kunnan profiili viihtyisänä asuinkuntana sen tukemi-
seen ja siihen liittyvä laaja pienyritysten ja erilaisten
hyvinvointia, viihtymistä ja asumista tukevien palvelu-
jen tarjonta.

Kiiminkijoki ja valtatie 20 matkailun ja elämysten voi-
mavaroina sekä kaupan kehittämisen paikallinen os-
tovoima ja ohikulkevan ostovoiman potentiaali.

Yrityspuistoalue ja sen kärkihankkeet ja profiili Ou-
lun seudulla. Innovatiivisten yritysten kehitysympäristö
ja yrityshautomo. Ruskon alueen ja yrityspuiston yh-
teistyön mahdollisuudet.

Kiimingin elinkeinostrategian
pohjalla Kiimingin luontaiset
vahvuudet:

jat elinkeinojen kehittämis-
keskusteluun. Sitä kautta läh-
detään hakemaan sitä, mihin
Kiiminki voi keskittyä ja mikä
on sopiva profiili uudessa ti-
lanteessa. Synergia pitää löy-
tyä Oulun ja siihen liittynei-
den kuntien elinkeinotoimi-
joiden kanssa.

Urpo Laakkonen haluaa
laajentaa näkökulmaa alueel-
lisesta jopa maan rajojen yli.

-Jos esimerkiksi haaveil-
laan puun jalostustuotteiden
viemisestä itärajan yli, silloin
pitäisi saada venäläisiä mu-
kaan kehittämistyöhön eli on
löydettävä laajat joukot ja nii-
den löydettävä toisensa ja il-
maista tahtonsa.

Kuntaliitoksen toteutumi-
sen jälkeen kiiminkiläisten
olisi säilytettävä omaa profi-
loitumista ja tiedostettava
missä ollaan hyviä ja mikä on
luontaista. Vielä parempi, jos
toiset sen hyväksyvät. Silloin
kuntien ja toimijoiden yhteis-

Kiimingin kunnanvirastolle kokoontui keskiviikkona 14.4 valtuustosalin täydeltä yrittäjiä ja kuntapäättäjiä poh-
timaan tulevaisuuden elinkeinostrategiaa.

työ lähtee luontaisesti, jota
haetaankin elinkeinostrate-
gian päivittämisellä.

Laakkonen muistuttaa
vielä, että ei saa rakastua ra-
kennelmiin, vaan aina osaa-
miseen. Ensisijaisesti me-
nestyminen rakentuu osaa-
misen ja resurssien varaan.
Hyville tekijöille löytyy aina
töitä ja vastuuta. Tällä Laak-
konen viittaa tulevaan suur-
Oulun elinkeinoyhtiön pe-
rustamiseen ja muun muas-
sa Kiimingin kunnan työn-
tekijöiden rooliin ja tehtä-
viin uudessa tilanteessa.

Lopuksi Urpo Laakko-
nen muistuttaa, että strate-
gian valmistumisen jälkeen
kaikkien tulee sitoutua sii-
hen. Huonompi vaihtoehto
on se, että tehdään hieno
suunnitelma paperille, mut-
ta kukaan ei ole siihen sitou-
tunut.

Heimo Turunen

Kiimingin keskustaa Terve-
ystien ja Senioritalon seutu-
villa halutaan elävöittää uu-
della torilla ja suunnitelluil-
la kevyen liikenteen väylil-
lä. Lisäksi viheralueiden il-
mettä halutaan yhtenäistää.

Terveystien ja torin yleis-

suunnitelman tarkistamisen
nimellä etenevä laajennettu
yleissuunnitelma sisältää eh-
dotuksia, joiden toteutuspää-
tökset voivat tehdä vain kiin-
teistönomistajat. Yhdyskun-
talautakunnan käsiteltäväksi
tuleva suunnitelma sisältää
osioita, joiden toteuttamises-
sa kunnalla ei ole päätösval-
taa. Kunnan taholta esitetään-
kin pyyntö, että Terveystien
laajennettua yleissuunnitelo-
maa ei nähtäisi kunnan pyr-
kimyksenä astua omavaltai-

sesti toisten tonteille.
– Ei ole tarkoitus tulla tun-

keilemaan yrittäjien pihoille
ja ottaa heiltä päätösvaltaa,
Kiimingin palvelujohtaja ja
yhdyskuntainsinööri Mikko
Ukkola painottaa.  Hän koros-
taa, että vaikka suunnitelmas-
sa on ehdotuksia mm. piha-
alueiden kehittämiseksi, niin
suunnitelma voi edetä koko
laajuudessaan vain yhteis-
työssä alueen yrittäjien kans-
sa.

Alueen yleissuunnittelun

jälkeen toteutetaan tarkempi
rakennussuunnittelu. Kun-
nan päätäntävallassa on ties-
tö, yleiset paikoitusalueet ja
kevyen liikenteen väylä. Ter-
veystien alueella kevyen lii-
kenteen reitistö on puutteel-
linen, mistä on haittaa myös
yrityksille. Kompromissia ke-
vyen liikenteen väylien sijoit-
tamiseksi ja parkkipaikkojen
säilyttämiseksi viilataan.

Suunnitelman keskeinen
elementti on tori, joka sijoit-
tuu Senioritalon ja Terveys-

tien väliin. Yleissuunnitelmaa
laatii ulkopuolinen konsultti-
toimisto Ramboll OY. Se eh-
dottaa mm. viheralueitten il-
meen yhtenäistämistä. Tältä
osin suunnittelua on laajen-
nettu katualueen ulkopuolel-
le.

Myöhemmin valmistuvas-
sa rakennussuunnitelmassa
otetaan tarkemmin kantaa lii-
kennejärjestelyihin ja raken-
teisiin.

– Yrittäjillä on päätösvalta,
haluavatko he toteuttaa kun-

nan suunnitelmaa vai halu-
avatko he säilyttää kiinteis-
tönsä ympäristön entisellä-
än, Ukkola toteaa. Näiden
yksityiskohtien osalta Ter-
veystien naapurikiinteistö-
jen kanssa vielä neuvotel-
laan.

Rakentamistyöt alkavat
torin osalta jo tänä vuonna,
ja ne saatetaan loppuun ensi
vuoden puolella. Terveys-
tien töiden aloitus on esitet-
ty investointisuunnitelmas-
sa vuodelle 2012.
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Mahtavaa,
sanoi kiiminkiläinen, 
joka kuittasi 450 euron
vakuutusmaksut 
asuntolainastaan saamillaan 
OP-bonuksilla.

On mukava saada lasku, joka on jo maksettu OP-bonuksilla. Yhä useammat 
Oulun OP:n asiakkaat maksavat vakuutus maksujaan pankkiasioinnistaan 
saa millaan bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi.

Ota asuntolaina, josta saat OP-bonusta. Sellaisen tarjoaa Oulun OP. Soita ja 
tule käymään missä tahansa  konttorissamme! Itsellesi sopivan ajan saa
puhelin numerosta 010 2535 014. op.fi /oulu

KiimU liikuttaa isoa osaa kuntalaisia

Seuran kohderyhmä on tällä
hetkellä leikki-ikäisistä ylös-
päin. Kimmoke-toimitalon
kuntosali ja erilaiset ryhmälii-
kuntatunnit ovat erityisesti
työikäisten kuntalaisten suo-
simia palveluja.

da vaihtelua harjoitteluun
entuudestaan  juoksua har-
rastaville. Ensimmäinen kuu-
kausi on sujunut hyvin, ja
yhteiset kokoontumiset ovat
täyttyneet hyvän tuulisista
juoksijoista. Myös kurssin ve-
täjät Esa Salonen ja Päivi Mik-
konen ovat erittäin tyytyväi-
siä kokemuksiinsa juoksu-
koulusta.

- Erityisesti yhteislenkit
kruunaavat tämän juoksu-
koulun, tuumaa Tarja Ainas-
saari.

Mika Päkkilä (vas.), Kari Väisänen, Juha Hämäläinen ja Mika Jurvakainen ovat
hyödyntäneet Kiimingin Urheilijoiden miesten tortain-illan treenituntia kuntoilussaan.
– Myöhäinen alkamisaika sopii vallan mainiosti usein pitkää päivää tekevälle yrit-
täjälle, toteaa ryhmän ohjaaja Päivi Mikkonen  ja haastaa samalla kiiminkiläisiä
yrittäjämiehiä mukaan.

Kiimingin Urheilijat on merkittävä
liikuntapalvelujen ja liikuntamahdollisuuksien
tarjoaja Kiimingissä. KiimU:ssa on mahdollista
liikkua omatoimisesti tai ohjatuissa ryhmissä.

Uutta Kiimingin Urheili-
joiden toiminnassa on huhti-
kuun alussa käynnistynyt
hyvän olon juoksukoulu, jon-
ka tavoitteena on innostaa
osallistujia säännölliseen
juoksuharjoitteluun sekä tuo-

Minna Heikkilän ohjaama alle
kouluikäisten liikuntaleikkikoulu
on suosittu harjoitusmuoto Kii-
mingin Urheilijoissa.
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Konesaumakattojen
ammattilainen

J-P Pulkkanen
Huttukylänkouluntie 6

90900 Kiiminki
Puh. 040 518 3341

posti@j-ppulkkanen.fi
www.j-ppulkkanen.fi

maahantuojalta
HURJAN EDULLISESTI
käyttövaatteet
KOKO PERHEELLE

p. 08-816 1097

Muista paitapainatus!
Avoinna: ma suljettu , ti-pe 10-18, la 9-15

S I I V O U S P A L V E L U

S E P P O 
A N N E L I

&

Jo 25 vuotta Oulun alueella

• Kotisiivous

• Rakennussiivous

• Toimitilojen sopimussiivous

• Ikkunoiden pesu

Nokela

Pahkatie 7, 90820 Oulu, Puh. 0400 583 242

TulisijatTulisijat
Muuraus ja laattatyöt

Tmi Eino Marttila

gsm 040 7060 425

www.tulisijat.net

Esa Salosen (kesk.) opastuksella juoksukoululaiset perehtyivät juok-
sutekniikkaan Kimmokkeen pihalla huhtikuun viimeisellä viikolla.

Vuoden vaihteessa käyt-
töön otettu monitoimisali on
lunastanut odotukset seuran
puheenjohtajan Aila Posta-
reff-Jurvelinin mukaan.

- Osa jumpista on erittäin
suosittua. Ensimmäinen toi-
mintavuosi tulee olemaan
kokeilua, että millaiset jum-
pat vetävät kiimulaisia, ja
kuinka monta ryhmäliikunta-
tuntia kannattaa järjestää.

Postareff-Jurvelinin mie-
lestä säännöllisessä ryhmälii-
kuntatoiminnassa varaohjaa-
jien sitouttaminen seuratyö-
hön on haasteellista.

- Ryhmäliikuntaohjaajat
pitävät tunteja meillä sivutoi-
misesti oman työnsä ohella,
joten on luonnollista, että he
haluavat lomailla välillä tai
sattuvat sairastumaan. Sijai-
sen järjestäminen on kova

haaste. Meille olisi helpom-
paa perua tunti, mutta jäsen-
ten vuoksi pyrimme veny-
mään ja pitämään tunnin.
Uskoisin olevan tärkeämpää
saada liikkua, kuin,että tun-
nin pitää lempiohjaaja.

Postareff-Jurvelin iloitsee,
että kiiminkiläiset yhdistykset
ovat löytämässä Kimmoke-
toimitalon tilat. Kokoustilaa
vuokrataan erilaisiin koulu-
tustilaisuuksiin, neuvottelui-
hin ja kokouksiin. Monitoimi-
salia ja Kimara-kahviota yh-
distykset ovat myös hyödyn-
täneet tapahtumiensa järjestä-
misessä.

Aikuisväestön lisäksi Kii-
mU tarjoaa laadukasta junio-
riliikuntaa muun muassa
hiihdossa, suunnistuksessa,
yleisurheilussa, lentopallossa
ja pesäpallossa. Pesäpalloja-

oston toimintaan osallistuu
noin 300 lasta ja nuorta. Pesä-
pallojaoston toimintaa pyörit-
tää 30-40 vapaaehtoista val-
mentajaa ja joukkueen johta-
jaa.

Kesäkuun 16.-19. Kiimin-
gin katukuva tulee täytty-
mään nuorista pesäpalloili-
joista. Kiimingin Urheilijat
järjestää Pohjois-Pohjanmaan
12–9 -vuotiaiden alueleirin
Jäälissä, jonne odotetaan 400-
500 pesäpallon harrastajaa.
Heidän lisäkseen leirille osal-
listuu miltei saman verran
vanhempia ja valmentajia.
Leirijärjestelyt ovat olleet jo
tovin hyvässä vauhdissa.
KiimU:n pesäpallojaostosta
leirijärjestelyihin osallistuu 30
aikuista. Lisäksi järjestelyissä
on mukana miespesäpallo-
joukkue sekä pari muuta

joukkuetta.
- Suurin haaste oli saada

kentät kuntoon näin mittaval-
le määrälle otteluja. Otteluita
järjestetään neljän päivän ai-
kana Jäälissä kahdella kentäl-
lä, kirkonkylän tekonurmella,
Jokirannankoulun ja Ylikylän
koulun kentillä. Yhteistyö
kunnan kanssa on sujunut
hyvin, ja saamme ennen lei-
rin alkua kaikki kentät peli-
kuntoon. Leirin jälkeen ne
palvelevat kiiminkiläistä pe-
säpalloharrastusta vuosikym-
menen, toteaa leiripäällikkö
Matti Pöyry.

 Ensi viikolla suunnistusja-
oston toiminta käynnistyy
näyttävästi kun Jäälissä Lai-
vakankaalla järjestetään hela-
torstaina pyöräsuunnistuskil-
pailu ja Oulurastit.

AUTOKORJAAMO

Auto Jo-Ti Oy
Alasintie 1, Limingantullissa

• EDULLINEN HINTATASO
• NOPEA PALVELU
• JOUSTAVA

ILMAINEN KORJAUSARVIO!

WWW.AUTOKORJAAMOJOTI.COM

Puh. 044-333 1280

Suomen Yrittäjien selvityksen
mukaan reiluun viidesosaan
pk-yrityksistä palkataan ke-
sätyöntekijöitä tänä kesänä.
Keskimäärin näihin yrityksiin
otetaan kolme kesätyönteki-
jää, joten pienet ja keskisuu-
ret yritykset ottavat töihin ar-
vion mukaan 60 000 määräai-
kaista työntekijää kesän aika-
na.

Kesätyöntekijöiden määrä
on 5~000 työntekijää suurem-
pi kuin viime vuonna. Määrä
on kuitenkin matalampi kuin
parina sitä edeltäneenä vuon-
na, jolloin pienet ja keskisuu-
ret yritykset palkkasivat
85~000 kesätyöntekijää. Sekä
kesätyöntekijöitä palkkaavien
yritysten osuus että yrityk-
seen keskimäärin palkatta-
vien työntekijöiden määrä
ovat hieman korkeampia

Reilu viidesosa pk-yrityksistä
palkkaa kesätyöntekijöitä

kuin edellisenä vuonna.
Suomen Yrittäjien ekono-

mistin Harri Hietalan mu-
kaan runsas nuorten palkkaa-
minen on myönteinen asia.
Näin pk-yritykset tutustutta-
vat nuoria työelämään, mah-
dollistavat työkokemuksen
kartuttamisen ja markki-
noivat yrityksiä hyvinä työ-
paikkoina.

Yksittäisen pk-yrityksen
on osaltaan mahdollisuus vai-
kuttaa nuoren kouluttautu-
mispäätökseen ja turvata yri-
tyksen tulevaa työvoiman-
saantia, Hietala kannustaa
yrityksiä haastavassa talou-
den ja nuorisotyöttömyyden
tilanteessa.

Kesätyöntekijöiden palk-
kaaminen on yleisintä seson-
kityöntekijöitä tarvitsevissa
majoitus- ja ravitsemusyri-
tyksissä. Niistä 60 prosentis-

sa palkataan kesätyöntekijöi-
tä, kun teollisuudessa osuus
jää 30 prosenttiin. Terveys- ja
sosiaalipalveluissa, kuljetuk-
sessa ja varastoinnissa sekä
rakentamisessa kesätyönteki-
jöitä palkataan reiluun 40 pro-
senttiin ja kaupassa vajaaseen
40 prosenttiin yrityksistä.

Vähintään 10 henkilöä
työllistävistä pienistä yrityk-
sistä 60 prosentissa on kesät-
yöntekijöitä ja yli 50 henkilöä
työllistävistä keskisuurista
lähes kaikissa. Mikroyrityk-
sistä, jotka työllistävät 2–9
henkilöä, reilu 40 prosenttia
palkkaa kesätyöntekijöitä.
Yksinyrittäjistä 10 prosenttia
tarjoaa kesätyöpaikkoja.

Vaikka kesätyöpaikan
saanti ei olisikaan vielä onnis-
tunut, kannattaa hakemista
jatkaa, sillä osa yrityksistä jät-
tää päätöksensä viime het-

keen kysyntätilanteen epä-
varmuuden vuoksi, Hietala
arvioi.

Kesätyösuhteet ovat mel-
ko pitkiä. Palkkaavista yrityk-
sistä 40 prosentissa kesätyön-
tekijöiden sopimuksen pituus
on keskimäärin kaksi kuu-
kautta. Vain 5 prosentissa
keskimääräinen pituus jää
alle kuukauteen. Neljäsosas-
sa pituus on kuukausi, reilus-
sa viidesosassa kolme kuu-
kautta ja 5 prosentissa pk-yri-
tyksistä kesätyön pituus ylit-
tää kolme kuukautta.

Satunnaisotokseen poimi-
tuista reilusta 6 000 yrittäjäs-
tä kyselyyn vastasi 712 yrittä-
jää maalis–huhtikuun vaih-
teessa. Vastaajajoukko edus-
taa Suomen pk-yritysraken-
netta.

Lisätietoja: ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät, p. (09) 2292 2845, 0500 789 906, harri.hietala@yrittajat.fi
YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA
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