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MAINIO AIKA AUTOKOULULLE!

050 440 4004

www.autokouluajuri.fi

Uudet kurssit alkavat:
JÄÄLISSÄ aina parittoman viikon 
maanantai klo 18

TUIRASSA joka 
maanantai klo 17 

Ota yhteyttä ja tule mukaan!

MAANRAKENNUSPMAANRAKENNUSPMAANRAKENNUSPMAANRAKENNUSPMAANRAKENNUSPALALALALALVELVELVELVELVELUT MEILUT MEILUT MEILUT MEILUT MEILTTTTTÄÄÄÄÄ
Maa- ja kiviainestoimitukset sekä ruokamullat
Kone- ja kuljetuspalvelut sekä kokonaisurakointi

Kiimingin Sora Oy   Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
Puh. (08) 530 7068,  fax (08) 530 6679

Maarakennusalan ammattilaiset löydät Rouskutie 1:stä 90650 Oulu

UUDET OPPILAAT:
Yksityisopetuksena
• SOITINKOULUT
• URUT, PIANO

• AKUST. KITARA
• SÄHKÖKITARA
• BASSO/KONTRABASSO

VVVVValitse oma linjaalitse oma linjaalitse oma linjaalitse oma linjaalitse oma linjavvvvvaihtoehto ja soita meille!aihtoehto ja soita meille!aihtoehto ja soita meille!aihtoehto ja soita meille!aihtoehto ja soita meille!
Toimipisteet: ROTUAARI, KEMPELE, JÄÄLI, HAUKIPUDAS

• RUMMUT, HUILU, VIULU
• HANURI
• LAULUN OPETUS

Kotisivumme ovat uudistuneet, löydät ne osoitteista:
www.kiiminginsora.fi, www.omv.fi

36. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 201036. Kiiminkipäivät 2010
6.8.-8.8.2010 Kiimingin kirkonkylä, lukion urheilualue. Ohjelma sivulla 11.
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Huikea hellekesä sen kuin vaan jatkuu. Oulunseudulla kesän
sää on ollut tasapainossa, lämmintä on ollut, mutta myös sa-
detta on saatu sopivasti. Etelä- ja varsinkin Itä-Suomessa läm-
pötilat ovat nousseet ennätyslukemiin ja aiheuttaneet jossain
määrin myös ongelmia, muun muassa helteen vaikutuksien
lieventämiseksi kehitettyjen laitteiden kauppa on käynyt niin
hyvin, että ne loppuivat kaupoista jo alkukesästä. Helteen
vaivaamat asiakkaat taistelivat tuulettimista aivan käsirysyyn
saakka.

Suomen kesään kuuluu saumattomasti erityyppiset kesäta-
pahtumat, eukon kannosta poikkinaintiin ja paljon muuta siltä
väliltä. Likimain joka paikkakunnalla on oma tapahtumansa,
luovuus ja kekseliäisyys kukoistavat.

Kiiminkipäivät järjestetään tulevana viikonloppuna. Ohjel-
ma on aikaisempien vuosien tapainen. Lauantaipäivän torita-
pahtuma ohjelmineen kerää jälleen tuhansittain yleisöä. Mie-
lenkiintoinen tapahtuma tulee olemaan leuanvedon SM-kisa,
joka oli ohjelmassa jo viime kesänä ja silloin Kiimingin oma
voimanmies Matti Koivisto saavutti maailmanennätystuloksen.
Kovan kilpailun lisäksi ennätyksien rikkominen on tavoittee-
na myös tällä kertaa.

Lomakausi on päättymässä ja ollaan palaamassa normaa-
liin työrytmiin. Elinkenoelämän kannalta merkittäviä syksyn
asioita ovat kuntien ja etenkin valtion budjettilinjaukset. Val-
tiovarainministeriö on oman esityksensä julkaissut ja ne pää-
osiltaan tyydyttää yrittäjäkenttää.

“ Pidättyvyys menoissa pakottaa suuntaamaan voimavaro-
ja tehokkaammin ja nostamaan tuottavuutta, kun taas veron-
korotukset heikentäisivät kannusteita työhön ja yrittäjyyteen.
Tiukempaan julkiseen menokuuriin on kuitenkin mahdolli-
suuksia, sillä parantuneet talousnäkymät antavat jossakin mää-
rin aikaisempaa enemmän tilaa rajoittaa sosiaalimenoja”, mai-
nitsee kannanotossaan Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi
Järventaus.

Kiimingin kuntakeskuksen palvelurakenne monipuolistuu
merkittävästi, kun Halpa-Halli avaa uuden suurmyymälänsä
syksyllä. Halpa-Halli esittäytyy omalla osastollaan Kiiminki-
päivillä lauantaina.

Kiimingin yrittäjien puolesta toivotan kaikille oikein hyvää
loppukesää!

Lämmin kiitos myös yhteistyökumppaneille ja kaikille Kii-
minkipäivien valmisteluihin osallistuneille.

Tervetuloa Kiiminkipäiville!

Lauri Mikkonen
Puheenjohtaja Kiimingin Yrittäjät ry

Kesätapahtumien
luvattu maa

Lauri Mikkonen avaamassa viime vuoden Kiiminkipäiviä kä-
dessään Kiiminki-lehti, jossa oli mm. päivien ohjelma. Tässä
lehdessä Kiiminkipäivien ohjelma on sivulla 11.
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Julkaisija: Kiimingin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Lauri Mikkonen
Toimittajat: Heimo Turunen, Jenny Kärki
Ilmoitusmyynti: Heimo Turunen, Markus Tauriainen
Sivun taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani

Suomen Yrittäjien mielestä valtio-
varainministeriön budjettiesityk-
sen päälinja on sikäli oikea, ettei
verojen yleistä korotusta esitetä.
Tiukempaan menokuriin olisi kui-
tenkin ollut perusteita.

- Pidättyvyys menoissa pakot-
taa suuntaamaan voimavaroja te-
hokkaammin ja nostamaan tuotta-
vuutta, kun taas veronkorotukset
heikentäisivät kannusteita työhön
ja yrittäjyyteen. Tiukempaan julki-
seen menokuriin on kuitenkin
mahdollisuuksia, sillä parantuneet
talousnäkymät antavat jossakin
määrin aikaisempaa enemmän ti-

Toimitusjohtaja Jussi Järventaus:
Budjettilinjaus sopii suhdannetilanteeseen

laa rajoittaa sosiaalimenoja, Suomen
Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Jär-
ventaus sanoo.

Budjettiesityksessä oleva energia-
verojen korotusesitys on valitettava,
mutta se on perusteltavissa ympä-
ristönäkökohdilla ja tarpeella rahoit-
taa työnantajan kansaneläkemaksun
poisto. Korotusten kohdentaminen
on tehty järkevästi.

- Valtiovarainministeri Jyrki Ka-
tainen on aivan oikein kiinnittänyt
huomiota kasvutekijöiden vahvista-
miseen julkisen talouden tasapainon
saavuttamiseksi. Esitettyjen keino-
jen, kuten työurien pidentämisen ja

verotuksen kannustavuuden ohella
on kuitenkin painokkaammin kiin-
nitettävä huomiota tuottavuuteen,
joka nousee niukan työvoimapanok-
sen oloissa yhä keskeisemmäksi kas-
vutekijäksi, Järventaus korostaa.

Suomen Yrittäjien mielestä halli-
tuksen tulisi rohjeta ottaa esille myös
työmarkkinoiden kehittäminen yh-
tenä keinona työn tuottavuuden
parantamisessa.

- Hallitusohjelmassa oleva, mut-
ta hallitukselta toteuttamatta jäänyt
paikallisen sopimisen edistäminen
olisi yksi keino, toimitusjohtaja Jär-
ventaus huomauttaa.

Yrittäjät kesäteatterissa
Toppilan Möljällä

Ennen teatteriesitystä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät järjesti yhteistyökumppaneilleen Oulu laivalla
risteilyn, johon osallistui myös Lauri Mikkonen Kiimingistä, oikealla. Hänen kanssaan keskustele-
massa Jorma Heikkilä, Eero Pentti, Pirjo Kortesoja ja Elina Vammavaara.

TV:stä tutut esiintyjät saivat yli 2000 hengen yleisöltä seisomaan
nousseelta raikuvat aplodit.

Kiimingin Yrittäjät sekä muut Poh-
jois-Pohjanmaan alueen yrittäjäyh-
distyksen jäsenet tekivät perjantai-
na 23.7 retken Meri Oulun kesäteat-
teriin Toppilan Möljälle katsomaan
suurmenestyksen saavuttanutta
maalaiskomedia “Vain Muutaman
Huijarin Tähden”, jossa on tv:stä
tuttuja suosikkinäyttelijöitä sekä
hahmoja.

Vastaavat esitykset ovat olleet
kahtena kesänä peräkkäin, jossa on
seurattu Kuusniemen kunnassa ta-
pahtuvia asioita. Vain Muutaman
Huijarin Tähden on osa YLE TV2:n
Maalaiskomedia-sarjaa, ja se esitet-
tiin televisiossa ensi kerran kevättal-
vella 1998. Viimeinen tämän kesän
esitys on Toppilan Möljällä su
8.8.2010.   (ht)
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OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA!

UTACON OY
UTAJÄRVI

PUH. 0400 892 414

PUH. 040 7670 825

VIRALLINEN 
METALLINKIERRÄTYS 

TERMINAALI!

NOUDETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA

TAKSI MARKO TIMONEN
Kiiminki

Puh. 0400 310 666

1+8 +inva
paarivarustus

LAATUTAKUUYRITTÄJÄ

Siivouspalveluja     
yrityksille

Kotihoitoa       
vanhuksille

PALVELU SUONVIERI KY
Puh. 040 536 6424

TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki 1+8+inva

puh. 0400 555 995

Sähköurakointi ja -suunnittelu
Kiiminki-Jääli alueilla

SÄHKÖALA OY
Tukkikuja 3, 90940 Jääli

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

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

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi p. 311 4677

Huraa,
hihkaisi kiiminkiläinen, 
joka kuittasi 380 euron
vakuutusmaksut 
pankkiasioista saamillaan 
OP-bonuksilla.

On mukava saada lasku, joka on jo maksettu OP-bonuksilla. Yhä useammat 
Oulun OP:n asiakkaat maksavat vakuutus maksujaan asuntolainasta ja muista 
pankkipalveluistaan 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 saat
puhelin numerosta 010 2535 014. op.fi /oulu

Ekoidea on Annamaija Väi-
säsen vuonna 2010 perustet-
tu verkkokauppa, jonka tuo-
tevalikoima koostuu leluista
sekä ekologisista talous- ja
paperituotteista.
Home’s Finland Oy:n Hen-
ry Krister Lampinen tarjoaa
asiakkailleen huoneistoma-
joitusta esimerkiksi tilapäi-
seen asumistarpeeseen.
Larux Jari Larun palveluihin
kuuluu atk-laitteisto- ja oh-
jelmistokonsultointi, graafi-
nen muotoilu sekä Yhteis-
kuntatieteellinen ja humanis-
tinen tutkimus ja kehittämi-
nen.
R-Kioski Meritoppila Mai-
ja Haipus Jäälistä toimii kios-
kikaupan parissa.
Mobimatic Oy Marko Timo-
sen vuonna 1993 perustama
elektroniikka-alan sopimus-
valmistaja Jäälissä. Palvelu
koostuu liitäntäkaapeleiden,
johdinsarjojen, erikoiskaape-
leiden ja ohjauskeskusten
valmistamisesta sekä mekaa-
nisesta koonnasta eri teolli-
suudenaloille.
Multicolor Oy Teemu Iko-

Tervetuloa
Kiimingin Yrittäjiin

nen harjoittaa agentuuritoi-
mintaa ja omistaa toimin-
taansa varten osakkeita ja
kiinteistöjä.
Oulun Pelti ja Eristys Oy on
perustettu Oulussa vuonna
1977 toteuttamaan teollisuu-
den ja energialaitosten läm-
pö-, kylmä-, ja paloeristyk-
siä. Yritys toimii Kiimingin
yrityspuistossa ja toimitus-
johtajana on Esko Kulotie.
Puuhamiehistä Petri Lauri-
la tarjoaa talonmies- ja re-
monttipalveluita. Yritykses-
sä toteutetaan kodin remont-
teja asiakkaan toiveiden mu-
kaan.
Saldoa Oy Sakari Kumpula
ja kumppanit hoitavat perin-
teisten tilitoimistopalvelujen
lisäksi kaikki asiakkaan yri-
tyksen talouspalvelut koko-
naisvaltaisesti.
Skillege Oy Kai Kaltiola tar-
joaa ohjelmistosuunnittelu-
ja ohjelmointikursseja. Kurs-
seja osoitetaan ensisijaisesti
yksityishenkilöille, mutta
myös yrityksille ja oppilai-
toksille. (ht)

Kiimingin Yrittäjissä on tällä hetkellä 125
jäsentä. Toukokuusta lähtien on saatu toivottaa

tervetulleiksi yksitoista uutta jäsentä. Lauri Mikkonen
puh.joht. 040 5117366
Mari Halkola
vara puh.joht. 0400 681433
Tauno Sipola
sihteeri 050 5563141
Pentti Eskola 0444 333 000
Hannu Tuohino 0400 265396
Ulpu Korpua 040 7226982
Olli Kuivamäki 040 5346601
Auli Ylipahkala 0400 583960
Jaana Körkkö 040 5036571
Riitta Kemppainen 040 5063261
Raimo Kokkoniemi 0500 215734
Seppo Pelkonen 0400 559393
Aulis Roininen 0400 798075
Pekka Pulkkanen 040 5183341

Kiimingin Yrittäjät ry:n
hallituksen jäsenet 2010

Kiimingin Yrittäjät ry

Teemme tilauksesta:
Tabloid-lehdet
Erilaiset julkaisuyt ja esitteet
Käyntikortit, tarrat
Valokuvausta

VKK-Media Oy
Puh. 08 334 166, 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi
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Pitkä kuuma kesä
Me kaikki olemme saaneet
kokea kuluneen kesäkauden
aikana pitkän ja todella kuu-
man aikajakson, joka alkoi jo
varhain toukokuulla. Tällaisia
helteitä on harvoin koettu,
mutta toisaalta nyt kerrankin
lämmin aika on sattunut sa-
maan aikaan suuren lomaili-
jajoukon kanssa. Tähän loma-
aikaan sattuvat myös sadat
erilaiset kesätapahtumat jois-

ta Kiiminkipäivät ovat yksi
erinomainen esimerkki. Suu-
rimmassa osassa näistä ylei-
sölle vapaasti suunnatuissa
tapahtumissa ovat järjestäjinä
paikallinen yrittäjäjärjestö.
Järjestöissä toimivat ihmiset
ovat kotiseuturakkaita, puu-
hakkaita ihmisiä, jotka halu-
avat että kotimaakuntamme
jokaisella seudulla on aktiivis-
ta toimintaa myös kesäiseen

aikaan. Yleensä myös järjes-
tössä toimivat henkilöt ovat
niitä monialaosaajia, jotka
ovat myös yhteiskunnallises-
ti vahvoja ja taitavia päätök-
sentekijöitä niin maakunnal-
lisesti kuin valta- kunnallises-
tikin. Heille kaikkien ihmisten
menestyminen ja oman koti-
alueen elinkeinoelämän vireä-
nä pysyminen ovat merkittä-
viä ohjenuoria. Kiiminkiä on

mielestäni tässä suhteessa
tuonut monella taholla vah-
vasti esille omalla hienolla
tyylillään puheenjohtaja Lau-
ri Mikkonen ja tottakai myös
monet muut aktiivit järjestös-
tä hänen tukenaan. (Veik-
kaukseni on, että Laurista
kuullaan vielä!)

Yrittäjäjärjestö on toiminut
aktiivisesti koko kesän läpi.
Kantaa valtakunnallisesti on
jouduttu ottamaan joskus
erittäinkin tiukoinkin äänen-
kääntein muun muassa. kul-
jetusyrittäjien työaikalakiin
mitä eu-parlamentti ajaa, suo-
malaiseen verotusjärjestel-
män uudistamiseen, jossa vä-
lillä tuntuu, että eivät edes
asiantuntijat tiedä mistä pu-
huvat. Tietenkin myös edun-
valvonta on toimihenkilöi-
tämme työllistänyt koko ke-
sän.

Haluan kiittää Kiimingin
yrittäjiä, kuntaa ja kaikkia ak-
tiiveja erinomaisen hyvästä
yhteistyöstä järjestömme
kanssa ja samalla onnitella jo
tässä vaiheessa loistavista Kii-
minkipäivistä.

Vahvan elinkeinoelämän,
hyvän yhteistyön sekä taita-
van päätöksenteon ansiosta
myös tulevaisuudessakin
maakuntamme pysyy yhtenä
Suomen vahvimmista.

Jorma Kortesoja
Suomen Yrittäjät
varapuheenjohtaja

-Vahvan elinkeinoelämän, hyvän
yhteistyön sekä taitavan päätök-
senteon ansiosta myös tulevaisuu-
dessakin maakuntamme pysyy
yhtenä Suomen vahvimmista, to-
teaa Jorma Kortesoja.

Grillituotteet, pizzat, kebabit, elintarvikkeet, 

irtokarkit, oluet...helposti Valtatie 20:n varrella!

Avoinna ma - to 10 - 23 pe - la 10 - 04 su 10 - 23

Puh. 08 - 816 1097 Kirjastokuja, Kiiminkiwww.yrittajat.fi

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

TUULILASINVAIHDOT • HITSAUSTYÖT

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

Koivukuja 42, 90940 Jääli
Puh. (08) 816 6433, 0400 692 888

Fax (08) 816 7018

DVD-ELOKUVAT
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HANHITIE 13, 90150 OULU
Puh. (08) 818 0100
www.sahkopolar.fi,

etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

Paikkakunnan
parhaat leivät!

Huruntie 2
90910 Kontio

Puh. (08) 816 9014

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

asiamiesposti

UUSIJÄRVI
LÄHIKAUPPA

Välirinne 9, 90940 Jääli
0400 597 613

KARAOKEA PÄIVITTÄIN

KLO 21 ALKAEN (pe-la klo 22)

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

LVI-eristystyöt
KIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OYKIIMINGIN ERISTYS OY

Puh. 040 743 3936

www.rakennusjarkimo.fi

• Kivi- ja vihertyöt
• Remonttipalvelut

• Pihasuunnittelu
• Kiinteistöjen hoitotyöt

“Me lähdemme aina liik-
keelle yksilön tarpeista. Ensin
meille tuleva asiakas haasta-
tellaan, tutkitaan ja testataan
eri menetelmin, jonka perus-
teella annamme asiantuntija-
lausuntomme. Näin ollen
kuntoutuja on mukana aset-
tamassa niitä tavoitteita, joi-
hin fysioterapiajaksolla py-
rimme yhdessä kuntoutujan
kanssa, sanoo Kiimingin Fy-
sioterapian lääketieteellisestä
toiminnasta vastaava johtaja
Mari Halkola.

Ekologisen kuntoutusot-
teemme mukaista filosofi-
aamme on asiakaslähtöisyy-
temme, kun kuntoutujaa ar-
vioidaan ja autetaan hänen
luonnollisessa elinympäris-
tössään eli kotona, työssä har-
rastuksissa jne. Käytännössä

Osaamista ja asiakas-
lähtöistä palvelua
Kiimingin Fysioterapia on toiminut jo
kaksikymmentä vuotta ennaltaehkäisevän ja
kuntouttavan terveydenhuollon parissa. Nykyään
neljä vakituista fysioterapeuttia työllistävässä
yrityksessä panostetaan osaamiseen sekä
palvellaan asiakkaita heidän ehdoillaan. Samoissa
tiloissa työskentelee myös kaksi hierojaa.

tämä tarkoittaa ergonomia-,
apuväline- ja kodinmuutos-
työsuunnittelua, jossa ar-
viomme ja kartoitamme toi-
mintakyvyn ja liikkumisen
perustarpeet kuntoutujan
elämää tukemaan ja helpotta-
maan.

“Me raivaamme asiak-
kaan tieltä esteitä hänen arki-
elämästään pyrkien mahdol-
lisimman normaaliin ja luon-
tevaan elämään. Tuemme ja
kannustamme sekä kunto-
utujaa että hänen läheisiään ja
hoitoonsa osallistuvia niin,
ettei kaikkea tehtäisi toipilaan
puolesta, vaan että hän voisi
viettää mahdollisimman
omatoimista elämää. Suurin
osa asiakkaistamme on vai-
keavammaisia aikuis- ja lap-
sineurologisia kuntoutujia,

jotka saavat säännöllisesti fy-
sioterapiaa 2-3 kertaa viikos-
sa vastaanotollamme tai koti-
käynteinä omaan kotiin, hoi-
to- tai palvelukotiin. Tällöin
korostuu ohjaava verkosto-
työmme eri toimijoiden kes-
ken.

Uusi teknologia osa
nykyaikaista
fysioterapiaa

Kiimingin Fysioterapia
Oy:ssä hoidetaan neurologis-
ten sekä perinteisten tuki- ja
liikuntaelinsairauksista kärsi-
vien potilaiden lisäksi myös
monista muistakin vaivoista
kärsiviä potilaita. Yrityksen
erikoisosaamisalueita ovat
muun muassa syöpäpotilai-
den sekä sydän- ja verenkier-
to sekä hengityselinten saira-
uksista kärsivien potilaiden
terveyden ja hyvinvoinnin
parantaminen.

“Meillä on erityisosaamis-
ta myös lantionpohjan toi-
mintahäiriöiden hoitamisesta.
Siitä hyötyvät virtaamison-
gelmista ja ummetuksesta
kärsivät eri ikäiset lapset,
nuoret, aikuiset ja ikääntyvät.
Käytössämme on EMG-laite,
jolla arvioimme ongelman ta-
son sekä ohjelmoimme kun-
toutujalle kotiin lainattavat
harjoituslaitteet aktiivisen
harjoittelun rinnalle. EMG-
laitteen ja kotiharjoittelun
seurannan avulle voimme
seurata ja tutkia hyvin tark-
kaan, mikä on potilaan lan-
tionpohjan tilanne, sanoo Hal-
kola.

Kiimingin Fysioterapia
Oy:ssä on panostettu uuteen
korkeatasoiseen teknologiaan
ja niin aiotaan tehdä myös jat-
kossa.  Esimerkiksi frekvens-
sianalyysi-, EMG- ja sähköär-
tyvyysmittauksilla voimme
mitata erilaisia kynnysarvoja
ja vasteita hermoista ja muis-
ta kudoksista, joilla saamme
relevanttia tietoa kuntoutu-
misen etenemisen kannalta.
Kuntoutusalan yrityksessä
panostetaan tiiviisti koko hen-
kilöstön jatkuvaan koulutuk-
seen. Mari Halkola itsekin toi-
mii laatujärjestelmien koulut-
tajana ja auditoijana.

“Meidän koko erityisosaa-
misemme on myös yritysten
ja yhteisöjen käytettävissä, ja
meiltä voidaan pyytää asian-
tuntija-alustuksia erilaisiin ti-
laisuuksiin. Olemme ideoi-
neet Kiimingin Yrittäjät ry:n
kanssa erityisesti yrittäjille
tarkoitetun sydän- ja veren-
paineryhmän, joka alkaa tänä
syksynä. Siinä keskitytään
painonhuoltoon, ravitsemus-
sekä elämäntapavalmennuk-
seen.

Vietämme yrityksen 20-
vuotisjuhlia perjantaina 6.8.
klo 14-16 Sykkeen auditorios-
sa, jonne ovat kaikki tervetul-
leita, toimitusjohtaja Mari
Halkola toivottaa.

Jukka Miettinen

Mittareilla todennetaan fysioterapian vaikuttavuutta.
Fysioterapeutti Mari Halkola arvioi kuntoutuja Matti
Lyytisen harjoittelun vaikuttavuutta happisaturaatio- ja
spirometriamittauksilla.
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Yrittäjä Kari Kaukua perusti
lokakuussa 2006 firmansa
Oulun Finkiilto Oy:n Kiimin-
gin yrityspuistoon. Finkiilto
toimi aluksi automaalaamo-
na, mutta 2007 Kaukua laa-
jensi toimialaksi myös pelti-
ja kolarikorjaustyöt. Parhail-
laan firmassa on ollut töissä
4 henkilöä ja pitkän tähtäi-
men suunnitelmissa on liike-
toiminnan laajentaminen.

Tällä hetkellä Finkiillolta
saa laadukasta apua kaiken-
kokoisissa kolarikorjauksissa
kaikille automerkeille, sekä
henkilö- että pakettiautoille.
Myös moottoripyörien kol-
hut, naarmut ja muoviosat
korjataan.

Aina ei tarvitse mennä merta
edemmäs automaalaamoon

Firmassa palvellaan myös
vakuutusyhtiöiden asiakkaita
kolarikorjausasioissa. Vahin-
kotarkastus hoidetaan veloi-
tuksetta.

 –  Jos jotain sattuu niin me
hoidetaan myös vakuutus-
korjauksia, asiakkaiden ei ole
pakko lähteä kaupunkiin asti
ajamaan. Monet vakuutusyh-
tiöt ohjaavat autoliikkeisiin,
joissa on yleensä monien viik-

kojen jonot. Meillä homma
hoituu vakuutusyhtiön kan-
nalta halvemmin kun ei tar-
vitse seisontapäiviä maksaa ja
asiakaskin saa autonsa nope-
ammin takaisin, lupaa Kau-
kua.

Kari Kaukua on ollut myös
mukana Kiimingin yritysalu-
eiden ympäristöimagohank-
keessa mukana. Ruotsissa yli
20 vuotta samalla alalla yrit-

täjänä toiminut Kaukua tietää
pitkän kokemuksensa perus-
teella, kuinka tärkeä asia viih-
tyisä, siisti ja selkeä ympäris-
tö on yritykselle ja sen asiak-
kaille.

– Joskus uudet asiakkaat
tulevat liikkeeseen ja kertovat
joutuneensa ajelemaan tovin
ennen kuin löysivät paikalle.
Tämän vuoksi ytimekkäät ja
selkeät opasteet olisivat pal-

velunkin kannalta käytännöl-
lisiä. Myös levennys tiehen
opastekarttojen kohdalle oli-
si paikallaan, ettei tarvitsisi
reittiä selvittäessä seisoa
muun liikenteen tukkona,
pohtii Kaukua.

Finkiilto Oy:n yhteystiedot
löytyvät osoitteesta
www.finpaint.fi. (jk)

Finkiilto Oy:n halli voi olla hankalahko
löytää nykyisten opasteiden avulla,
mutta Yrittäjä Kari Kaukua toivoo, että
ympäristöimagohankkeen myötä myös
tähän asiaan tulee muutos.

Henri Kokko-
niemi valmistui
muutama vuo-
si sitten Hau-

kiputaalta
automaa-

lariksi
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LUOTETTAVAA

HINAUSPALVELUA
-Hinaukset

-Kuljetukset

-Siirrot

-Ojastavedot

-Ym. palvelut

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

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

www.avainasemat.fi

SUOMALAINEN
KONETIEN
KATSASTUS OY

Henkilöauton määräaikaiskatsastus

44 €
ei sisällä pakokaasumittausta

Trukkihuolto
Myynti ·  Vuokraus

Lentokenttien kalustohuollot

P. 045 656 0008

– Tarjoamme asiakkaillem-
me kattavat pankki-, vakuu-
tus-,maksuliike- ja kiinteis-
tönvälityspalvelut. Lisäksi
rahoitus- ja sijoitusosaajilta
sekä lakimiehiltä voi saada
neuvoja omiin tai yrityksen-
sä tarpeisiin, luettelee Iso-
maa.

Liittymällä Oulun OP:n
omistajajäseneksi, keskittä-

Molemmin puolin palkitsevaa
palvelua Osuuspankista

Oulun Osuuspankin Kiimingin konttori on hyvin
keskeisellä paikalla. Konttoriryhmänjohtaja Jani

Isomaa haluaa korostaa Kiimingin konttorin
roolia täyden palvelun pankkina.

mällä pankkipalvelunsa
Osuuspankkiin ja vakuutus-
palvelunsa Pohjolaan, saa
tuntuvia etuja. Päivittäiset
raha-asiat, lainat sekä säästöt
ja sijoitukset kerryttävät
omistajajäsenille bonuksia,
joita voi käyttää esimerkiksi
Pohjolan vakuutuksien mak-
suun.

– Työ täällä on hyvin pal-

kitsevaa, sillä pystymme aut-
tamaan ihmisiä tiettyjen tar-
peiden toteuttamisessa ja elä-
män eri tilanteissa. Asiakkaan
menestymisen edesauttami-
nen kuuluu meidän toimin-
nan perustana oleviin arvoi-
hin, kertoo Isomaa.

Asukkaiden aloitteesta ja
tarpeesta perustettiin touko-
kuussa 1921 Kiimingin Alaky-
län Osuuskassa ja vuonna
1951 kassasta tuli Kiimingin
Osuuskassa. Kassa yhdistyi
Oulun Osuuspankkiin vuon-
na 1970, jonka jälkeen uudet
toimitilat löytyivät 1976 val-
mistuneesta kuntakeskuksen
yhteyteen rakennetusta liike-
talosta. Konttori sijaitsee edel-
leenhyvin lähellä samaa paik-
kaa kuin 70-luvulla.

Tämän vuoden loppuun
mennessä OP-Pohjola-ryhmä
luopuu maksuautomaateista,
Syynä luopumiseen on asia-
kaskäyttäytymisen nopea
muutos, eli laitteiden vähene-
vä käyttö sekä vanheneva tek-
niikka. Automaattien käyttö
on vähentynyt 15 % vuosi-
vauhtia, ja niillä maksetaan
enää vain noin 5 % laskuista.

– Meillä on tarjota maksu-
automaattien käyttöön tottu-
neille asiakkaillemme korvaa-
via tapoja laskujen maksami-
seen. Useimmilla maksuauto-
maattien käyttäjillä on verk-
kopalvelutunnukset. Heille
suosittelemme verkkomaksa-
mista ja e-laskua. Suoraveloi-
tus ja maksupalvelu sopivat
myös niille asiakkaille, jotka

eivät asioi verkossa, kertoo
Isomaa.

Myös tekniikaltaan auto-
maatit ovat käyttöikänsä
päässä. Maksuautomaatit
edustavat 1990-luvun tekniik-
kaa, ja uudet SEPA-kelpoiset
maksukortit edustavat 2010-
luvun tekniikkaa. Tästä ikä-
erosta syntyy mm. tietotekni-
siä ongelmia, joiden ratkaise-
miseksi olisi tehtävä mittavia
uudistuksia.

SEPA-hankkeen (Single
Euro Payments Area) tavoit-
teena on saada sekä euroalu-
een että kotimaan maksulii-
kenne entistä edullisemmak-
si, nopeammaksi ja turvalli-
semmaksi. Oulun OP tukee
yrityksiä ja julkisyhteisöjä
SEPA-siirtymävaiheessa mo-
nin tavoin.

– Haluamme auttaa asiak-
kaitamme selviytymään siir-
tymisvaiheesta ja menesty-
mään sen jälkeen tehokkaam-
man taloushallinnon keinoin.
SEPA ei ole vain tekninen siir-
tyminen yhdestä toimintata-
vasta toiseen. Se on erinomai-
nen tilaisuus tehostaa maksu-
liikettä ja keskittää se yhteen
pankkiin EU-alueella. Samal-
la kannattaa päivittää talous-
hallintoa laajemminkin, jotta
se entistä tehokkaammin pal-
velisi yrityksen tai julkisyhtei-
sön päätehtävää.

Asiasta pidetään syksyn
aikana asiakkaille tiedotusti-
laisuus, johon Jani Isomaa toi-
vottaa paikalliset yrittäjät
tervetulleiksi.(jk)

Jani Isomaa esittelee Oulun Osuuspankin Kiimingin
konttorin tiloja.
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Opastuspalvelut • Kalastusretket
Mökkitalkkarityöt • Sukututkimusta

040-9603058 Matti Puolakanaho

SOITA JA KYSY LISÄÄ!

TulisijatTulisijat
Muuraus ja laattatyöt

Tmi Eino Marttila

gsm 040 7060 425

www.tulisijat.net

Kiimingin Sora Oy:n tytäryh-
tiö Oulun Maa- ja Vesiraken-
nus Oy on pääasiassa Oulun
talousalueella toimiva maa-
rakennusliike, jonka vahvim-
pia osaamisalueita ovat
infrarakentamisen erilaiset
urakointikohteet. Yhtiön toi-
mialajohtajaksi on nimitetty
1.7.2010 alkaen RM Mikko
Takkula vastuualueenaan
urakointitoiminnan johtami-
nen ja sen edelleen kehittä-
minen. Talo on ennestään
Takkulalle tuttu, sillä hän
toimi yrityksessä työmaa-
päällikkönä 1991-1997. Uu-
teen tehtäväänsä Takkula
siirtyi Rudus Oy:ltä. (ht)

Uusi toimialajohtaja Oulun
Maa- ja Vesirakennus Oy:lle

Tämän kesän Oulun Maa-
ja Vesirakennus Oy:n tuo-
tantoa on muun muassa
parkkipaikan rakentami-
nen Kontinkankaalle Ou-
luun. Valmista työtä tar-
kastelemassa uusi toimi-
alajohtaja Mikko Takkula
ja yrityksen omistavan Kii-
mingin Sora Oy:n johtaja
Pentti Eskola.

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

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

- ylläpito
- kunnostus
- muutos

OMAKOTITALOJEN

Puh. 040 722 2900     www.takuujalki.fi

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS 6000 EUROON ASTI.
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Kiimingin Urheilijat ry:n eli
KiimU:n Voimailujaoston
järjestämään leuanvedon
toistokisaan otti viime vuon-
na osaa 15 kilpailijaa ja tänä
vuonna ilmoittautuneiden
määrä on noussut kahdek-
salla. Lisäksi saatetaan näh-
däkahden sormen leuanve-
don maailmanennätysyritys.

Tämän hetkistä ennätystä
pitää hallussaan KiimU:n
Matti Koivisto lisäpainojen
kanssa 157 kilolla ja uutta en-
nätystä hän aikoo korottaa
joko kahdella tai kolmella ki-
lolla.

Koivisto toimii Leuanveto-
kisojen puuhamiehenä ja hän
kertoo, että viime vuonna
otettiin ensimmäistä kertaa
käyttöön nostotangon eteen
pystytetty pleksi, joka estää
vauhdin ottamisen jaloilla.
Koivisto pelkäsi, että lajin
konkareilta tulisi kritiikkiä,
mutta onneksi osallistujat
huomasivat pleksin olevan
urheilusuorituksien tasapuo-
lisuuden takaamisen vuoksi.

Keräämässään palauttees-
sa KiimU sai edellisestä kisas-
ta vain yhden moittivan pa-
lautteen:

Kiiminki on liian pohjoi-
sessa. Koivisto toivoo, että
yhä enemmän Pohjois-Suo-
men voimailuharrastajat in-
nostuisivat tulemaan mu-
kaan. Tänä vuonna etenkin
Oulun Seudulta on asian tii-

moilta tapahtunut parannus-
ta.

Kilpailun sääntöjä on
muokattu vuosien varrella.
Tänä vuonna lisättiin täysin
uusi sääntö: leuanvetotoisto-
jen välissä kilpailijan tulee
pysähtyä kädet suoriksi ojen-
nettuina selvästi, jotta toisto-
jen laskeminen ja tyylipuh-
tauden tarkkailu helpottuisi.
Selkeytyneet säännöt tekevät
kilpailusta myös yleisölle hel-
pomman seurata. Muut sään-
töuudistukset käydään läpi
ennen kisaa.

Tapahtumassa yleisöllä on
mahdollisuus kisan jälkeen
käydä kokeilemassa voimi-
aan samalla leuanvetoteli-
neellä esiintymislavan taka-
na. Tuomarit ovat paikalla eli
omankin “kilpailusuorituk-
sen” saa tehtyä ihan virallises-
ti ja verrata sitä kilpailijoiden
tuloksiin.

Yhteistyössä KiimU:n Voi-
mailujaoston kanssa kisaa on
järjestämässä muutamat
muut jaostot. Kilpailua spon-
soroivat Hirsiset, PLC, Ravin-
tola Casa, Kiinteistöaitta, Im-
huolto, Rakennusliike M. Au-
tio Oy, Rautia, Pudasjärven
matkailu Oy, Oulun Rehtiau-
to, Kiimingin Grilli-Kioski
Tulikurkku, Club Teatria,
Manninen nutraceuticals,
Parturi-kampaamo Freestyle,
PV Media sekä Pub Neidon-
kenkä.

Viime viikonloppuna Hä-
meenkoskella Koivisto nap-
pasi sormikoukun MM:n  ko-
tiin miesten sarjassa jotoisen
kerran peräkkäin. Alkukil-
pailussa vedetään vaakaa
vastaan ja tuloksella 157 kg
Koivisto pääsi kahdeksan
parhaan joukossa finaaliin.

Finaalivaiheessa siirrytään
mies miestä vastaan vetoihin
ja kaksi ensimmäistä Koivis-
to selvitti tyylipuhtaasti muu-

Voimailumittelöitsijät vetävät leukoja kilpaa
Kiiminkipäivillä kilpaillaan jälleen monen

erikoisen lajin parissa. Viime kesänä
ensimmäistä kertaa Kiimingissä järjestetyt

Leuanvedon toistokisan SM-kilpailut nähdään
tänäkin vuonna. Myös yleisölle annetaan
mahdollisuus koetella omia lihaksiaan.

Sormikoukun MM jo
toistamiseen Kiiminkiin

Koivisto sai sormikoukun maailmanmestaruuskisoista
viemiseksi komean kiertopokaalin.

Matti Koivisto esittelee leukojenvetotekniikkaa kilpai-
lutelineellä, joka on tällä hetkellä KiimU:n Kuntola -kun-
tosalilla. Teline siirretään ennen h-hetkeä kisapaikalle
torille, Kiimingin lukion viereen.

Lisää tietoja säännöistä, viime vuoden tuloksista jne.
löytyy KiimU:n kotisivuilta osoitteesta www.kiimu.fi.

tamassa sekunnissa. Finaali-
vastustaja virolainen “karju”
205 cm pitkä Richard Karu ei
kestänyt viittä sekuntia kau-
empaa vaikka miehellä on
voimaa kuin pienessä kyläs-
sä.

Näissä karkeloissa tukijoi-
na olivat Hirsiset, JanPro, Jää-
lin pikahuolto, Ollikainen,
Raunon Perinneleipä, Pvme-
dia, KTC Group Oy ja Tmi
Rautakoura. (jk)

www.ktcgroup.fi 

Yli 20-vuotta toimivien tilojen rakentamista.

Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!
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www.raunonperinneleipa.fi

Käsinleivotut, lisäaineettomat, hiivattomat leivät ja leivonnai-
set mm. Saaristolaista, hedelmäleipää, 100%ruista ym.ym.

Kiiminkipäivillä Ekopisteen edessä
paikka n:o 114

Oulun Suurmessuilla Maalaistorin
paikka n:o 26

Puh. 0400 271 762

Tanssikansaa saapuu
viihdyttämään Kari Vepsä

Kiiminkipäivien perjantain pääesiintyjä on Kari Vepsä,
joka on monilla tanssipaikoilla suosittu esiintyjä.

Perjantaina 6.8. Kiiminkipäi-
vien musiikkitarjonnan tähti-
kaartiin kuuluu Kari Vepsä
nelimiehisen yhtyeensä On-
nenmaan kanssa. Musiikilli-
sen uransa Vepsä aloitti 1960-
luvulla, mutta suurelle ylei-
sölle hän tuli tutuksi vasta
Syksyn Sävel -laulukilpailun
kautta vuonna 1996. Hän
voitti kilpailun kappaleella
Onnenmaa, joka on varmasti
parhaiten tunnettu Vepsän
kappale.

Vepsän musiikillinen ura
sujahti nousuun ja Onnenmaa
albumin myyntiluvut ylittivät
platinalevyrajan vuonna
2004. Yhteensä 7 albumia jul-
kaissut Vepsä on myös muka-
na useilla kokoelmalevyillä.

Karissa kuuntelijoihin ja
tanssijoihin vetoaa komea,

miehekäs ääni ja lämpöä huo-
kuva olemus. Sympaattinen
musiikki- ja hevosmies on
vuosien varrella saanut tun-
nustusta monilta tahoilta.
Kari on nimetty ehdolle niin
Emma- (Vuoden 97 Miessolis-
ti) kuin Iskelmä Finlandia
(2001) -palkinnon saajaksi.

Lisäksi hän kiertää ympä-
ri Suomea opettamassa he-
vosten käsittelyä erilaisilla
kursseilla. KV-Stable on Vep-
sän omistama kilpa- ja val-
mennustalli, joka tunnetaan
lännenratsastuksesta. Onnen-
maa-orkesterissa koskettimia
ja bassoa soittaa Juse Venäläi-
nen, kitaraa Raimo Hast, rum-
puja Petri Rajala sekä kosket-
timia Veikko Väisänen.

Jenny Kärki

Tule keskustelemaan,
hakemaan tietoa ja

esittämään kysymyksiä

Hyvä kiiminkiläinen!

Tilaisuuden järjestää Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry:n PALETTI-
projekti ja paikalla kysymyksiin vastaa-
massa palveluohjaaja Eila Silfver.

lauantaina 7.8.2010 klo 10-14
Sykkeen aulaan,

osoitteeseen Kirjastokuja 1

OMAISHOITAJUUDESTA

Lisätietoja:
oikarinen.merja@gmail.com
puh. 040 547 7502

Haluatko Avon kauneuskonsultiksi!

Avon on maailman johtava kosmetiikkatuottei-
den suoramyyntiyritys, joka tarjoaa sinulle hy-
vät ansaitsemismahdollisuudet ja pääsyn mu-
kaan kauneuden maailmaan.

TULE HAKEMAAN UUSIN KUVASTOMME JA TUTUSTUMAAN
TUOTTEISIIMME KIIMINKIPÄIVILLE 6. - 7.8.2010

Käsintehdyt korut, helmet ja korutarvikkeet
nettikaupasta www.korupuoti.com tai

kotoa myymälästä Huttukylänkouluntie 6, Kiiminki

TMI Kati Pulkkanen puh. 040 572 3422

Perjantai 6.8.
- kirjasto avoinna klo 10-21
- kirjaston kokoelmasta poistetun

aineiston myyntiä
Lauantai 7.8.
- kirjasto avoinna klo 11-16
- kirjaston kokoelmasta poistetun

aineiston myyntiä

KIIMINKIPÄIVILLÄ 6. - 8.8.
pääkirjastossa:

 PUUKKOARVONTA

PERINTEISEN PUUKKOARVONNAN
Tervetuloa osastollemme!

Kaikkien Kiimingin Perussuomalaisten
osastolla kävijöiden kesken suoritamme
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PERJANTAI  6.8.
18.00 Avauspuhe, Kiimingin Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja Lauri Mikkonen
Kiiminkipäivien uusi juontaja
Heikki Saarela esittäytyy

18.10 Torimyynti alkaa
18.10 Yhteislaulutilaisuus

Laulattajina Risto Ainali ja Jarkko Metsänheimo
Illan musiikista vastaavat
19.00 Kevyttä musiikkia kiiminkiläisittäin
21.00 Kari Vepsä & Onnenmaa

Tapahtuma-alueella
Seurakunnan kohtaamispaikka
Kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera
Kiimingin Yrittäjien ravintola
Pääkirjasto avoinna klo 10 – 21. Poistokirjojen myyntiä
Näyttely: Kiimingin rantareitin suunnitelma

Jäälin Majalla  klo 19.00  Sisko Istanmäen kirjoittama
näytelmä “Liian paksu perhoseksi” ohjaus Leena
Tiainen ja Tarja Kannus-Kivelä

Sykkeen auditoriossa
14.00 – 17.00 Juhlaseminaari, Kiimingin Fysioterapia Oy
18.00 – 19.00 Kiiminkiä 1850 – 1950, Eero Eskola

LAUANTAI  7.8.
10.00 Kiimingin kunnan tervehdys Pekka Simonen,

kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja
10.10 Torimyynti alkaa
10.10 Seurakunnan tervehdys Pekka Laukkanen
10.20 Kansanlaulukirkko, Pauli Niemelä,

Jarkko Metsänheimo ja soitinryhmä
11.00 Kiimingin Eläkeläiset laulavat
11.30 Kiimingin Kiekko – Pojat esittäytyy
11.40 Vuoden vammaisystävällisimmän

kiiminkiläisen yrityksen palkitseminen

11.50 Huomionosoitus omaishoitajille
12.00 Kiimingin Hanurikerho esiintyy
12.30 Liikkuvan Laulurepun Mari ja Timo Rautio

laulattavat ja leikittävät
13.00 Leuanvedon SM-kisat 2010.

Punnitus lukiolla klo 11–12
14.30 Perunankuorinnan SM-kisat 2010
15.30 Arpajaiset ja palkintojen jako

Illan musiikista vastaavat
19.00 Nameless
20.00 Nuclear Winter
21.00 Clara
23.00 Marella

Tanssit Huttukylän nuorisoseuran talolla klo 21,
Tuuli Tarkkonen yhtyeineen esiintyy

Tapahtuma-alueella
10–14 Naulanlyönnin SM-kisat 2010
10.00 Sykkeen vieressä Match Show, järjestäjänä KiiKo ry

Ilmoittautuminen klo 10, arvostelu alkaa klo 11
11.30 Sykkeen auditoriossa näytelmäkerho esittää:

“Viimeinen ilta” K-7
11–14 Huttukylän nuorisoseura myy lohikeittoa,

myydään myös omiin astioihin
10–14 Sykkeen aulassa Oulun seudun omaishoitajat

ja läheiset ry
10–14 Sykkeen aulassa Kiimingin Fysioterapia Oy,

terveysmittauksia
12–14 Sykkeen vieressä paloauton esittelyä sekä

alkusammutusta, järjestäjänä
Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen Kiimingin
paloaseman sammutusyksikkö, hälytysvarauksella

11–16 Kirjasto avoinna. Kirjastotäti myy torialueella kirjoja
13 ja 14Kirjastossa Kiimingin seurakunnan järjestämät

lastentuokiot

6.8.-8.8.2010 Kiimingin kirkonkylä, lukion urheilualue

Kiimingin Yrittäjien ravintola
Kala-arpajaiset, ulkopelejä, järjestäjänä
Lions Club Jääli ja Kiiminki
Seurakunnan kohtaamispaikka. Kahvia, mehua ja muurin-
pohjalettuja hillon kera

Oskari Jauhiaisen museo
Klo 10.30 ja 14.00 Pallomerimies – lastenkonsertit,
vapaa pääsy, ilmapallomyyntiä
Museo avoinna pe 11-17, la 10-16 ja su 12-16

SUNNUNTAI  8.8.
10.00 Messu kirkossa. Toimittaa Saija Kronqvist ja

avustaa Birgitta Kontio
11.00 Jäälin Soutu – koko perheen tapahtuma

Jäälin Majalla
11.00 kilpasarja, pienveneet
13.00 haastesoutu, kirkkoveneet

Jäälin Majalla buffet, josta saa ruokaa ja kahvia
Ilmoittautumiset soututapahtumaan
5.8. mennessä Pertti Törmille p.050 5553315
sähköposti: tormi.pertti@mail.suomi.net

14.00 Kotiseuturetki, kiertoajelu bussilla
Ransuperä-Kolehmainen-Tirinkylä-Alakylä
Lähtö: kunnanviraston parkkipaikka
Retken vetäjänä Juha Viramo,
järjestäjänä Kiiminki – Seura ry

17.00 Pajaniemen lauluilta Pertti Haipolan johdolla
Järjestäjänä Kiiminki – Seura ry

19.00 Konsertti seurakuntakeskuksessa,
Jari Parviainen, basso

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Perinteistä markkinatunnelmaa koko perheelle! Tervetuloa!Perinteistä markkinatunnelmaa koko perheelle! Tervetuloa!Perinteistä markkinatunnelmaa koko perheelle! Tervetuloa!Perinteistä markkinatunnelmaa koko perheelle! Tervetuloa!Perinteistä markkinatunnelmaa koko perheelle! Tervetuloa!
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Paikka, Myyjä, Tuotteet
1 Kiimingin Eläkeläiset, M. Timonen, Arvat, käsityöt
2 Anne Härkönen, Käsityöt
3 Rauha Paju, Käsityöt
4
5
6
7
8 Anna-Maija Väisänen, Sekalaista
9 Anna-Maija Väisänen
10
11
12 Elli Elomaa, Hunajamyynti
13 Kirsi Pulli, Swipe-tuotteet
14 Kirsi Pulli, Swipe-tuotteet
15 Kirsi Pulli, Swipe-tuotteet
16
17 Syöpäyhdistys A-L Huusko, Esitteitä
18 Anna-Liisa Huusko, Käsityöt
19 Jukka Kivistö, Sekalaista
20 Marko Heikkinen, Kalastusvälineet
21 Anna-Maija Väisänen, Lelut
22 Anna-Maija Väisänen, Sekalaista
23 Raili Harvio, Käsityöt
24 Pirjo Annala, Käsityöt
25 Kirsi Annunen, Käsityöt
26 Sami Suoyrjö, Ilmapallot
27
28 Konditoria Kaneli, Leipomotuotteet
29 Konditoria Kaneli, Leipomotuotteet
30
31
32 LC Kiiminki, T. Kutilainen, Lohiarvonta, cd-levyjä
33
34
35
36
63 Pentti Laurila, Koreja
64 Tapani Aalto Ky, Karkit
65 Matti Sotisaari, Jäätelöt
66 Matti Sotisaari, Leipomotuotteet
67 Oulun Osuuspankki, Esittely
68 Maustekaari / Auli Ylipahkala, Mausteet
69 Kari Niemi, lauantaina paikalla,

Pallonheitto, onginta, narupeli
70 Röpelinen Pekka, Kesäkassit, korut, kaulahuivit
71 Lahjatuote Markku Valkama,

Kivikorut, poronsarvituotteet, puukkoja
72 Risto Ilomäki Oy, Lelut
73 Aini Hiltunen, Käsityöt
74 T:mi Kaverinen Jussi, Sepän ja puusepän tuotteet
75 Kiimingin seurakunta, Letut, kahvit
76 Kontion maa- ja kotitalousseura, Kahvit, vohvelit
77 Alakylän nuorisoseura, N. Jämsä, Grillituotteet
78 JL-Ateljee / Leena Ojala, Lahjatavara
79 Pirjo Lieto, Kouvolan Laku, Karkit, rinkelit
80 Pentti Sumen, Grillituotteet
81 Jaarankartano, S. Pietikäinen, Kahvia, lettuja, onnenpyörä,

kuivakakkuja, käsityöt, arvat
82 Jaarankartano, Kahvia, lettuja, onnenpyörä,

kuivakakkuja, käsityöt, arvat
83 Annaliisa Torvela, Taulut, puu-, pihka-, turvetuotteet, intiaanisokeri
84 Ruokapohjola Oy / Ilkka Vilppola, Kala- ja täyslihasäilykkeet
85 Kiimingin 4H-yhdistys, E. Ukonaho,

Keksit, leivonnaiset, käsityöt, ekologiset pesuaineet
86 Keskustan kunnallisjärjestö, A. Kontio, Esitteet
87 Puupapat, Puutyöt ja -tuotteet, koristekaivot
88 Puupapat, Puutyöt ja -tuotteet, koristekaivot
89 SDP:n kunnallisjärjestö, Jaana-Kaisa Varonen, Esitteet
90 Rakunahka / Markku Kujala, Vaatteet, laukut, lompakot
91 Rakunahka / Markku Kujala, Vaatteet, laukut, lompakot
92 Huttukylän nuorisoseura, S. Väänänen, Lohikeitto
93 Leena Kokko, Grilli, ilmapallot+kärryt
95 Vepsänjärvi kuntoon, V. Koistinen, Arpajaiset
96 Heli Jäntti, Keramiikka
97 Helena Saarenpää, Leipäjuusto, punainen hera
98 Rissanen Reijo,
99 Briitta Korpi, Vaatteet
100 Halpa-Halli / Kiimingin kunta, Esittely
101 Mari Hirvasniemi, Laukkuja, lompakoita
102 Koponen Marianne,
103 Pudasjärven Saparo Oy, Hillat
104 Leeffa / Ning, Vaatteet
105 Inkerin Rinkelit & Eemelin Eväät, H. Eilola, Leipomotuotteet
106 Korteniemi Kari,

Riistakamerat, vakuumikoneet, lihamyllyt, haudutinpadat
107 Helsingin Monitoimi Oy, Vaatteet
108 Laivakankaan Futisklubi/O. Tapio,

 Jalkapalloseuran toiminnan esittely, arvat, kahvit
109 Ester Koskela, Hierontapiste
110 T:mi Kalervo Jurvanen, Pelit, lapin puukot
111 KiimU, Naulanlyönnin SM-kisat
112 Tieccu Oy / Kari Tienhaara, Onnenpyörä
113 Pasi Sutela, Muurinpohjapannuruokaa
114 Raunon Perinneleivät / Rauno Iisakka, Leivät
115 Kokoomus Heikki Ketola, Esittely
116 KKP / Kiimingin Kiekko-Pojat, Esittelytoiminta
117 Tavara-arpa / Aili Häikiö, Arvat
119 Kari Niemi, Tivoliauto
120 Oulunseudun Perussuomalaiset, Esitteet, kahvit
122 Askartelu ja Lahja Kättentaika / Kaarin Mykkälä, Lahjat, korut
123
124
125 Väätäjä Unto,
126 Eläkeliiton Kiimingin yhdistys, Toiminnan esittely, kettingin heitto
127 Tieccu Oy / Kari Tienhaara, Sekalaista
128 Kari Niemi, perjantaina paikalla, Ongintaa, arvat
128 Teija Seluska, lauantaina paikalla, Ongintaa, arvat
129
130 Merja Oikarinen, Avon-tuotteet
131 Taisto Pilto, Kassit, kontit
132
133
134
135
136
137
138
140
141
142 Sortolan Jäätelö / S. Kokkoniemi, lauantaina, Jäätelöt
143 Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys, Sieninäyttely

TORIMYYJÄTKIIMINKIPÄIVILLÄ

Vapaita paikkoja
vielä jäljellä!
Torimyyjä, ota
pikaisesti yhteyttä
yhteispalvelu@kiiminki.fi,
puh 088193299.

Marella soittaa suomirokkia

Marella -yhtyeen jäsenet
koostuvat niin sanotusti pit-
kin poikin maalta. Maalta,
missä edelleen pieniä asioita
osataan oikeasti arvostaa,
eikä jokaisesta vastoinkäy-
misestä turhia napista, vaan
jatketaan eteenpäin, kuten

elämässä kuuluukin tehdä!
Marellan tuleva, järjestykses-
sään toinen albumi kiteyttää
kokonaisuudessaan elämän
pienet jyvät prioriteettijärjes-
tykseen. Solisti Heidi Mikko-
laa onkin tituleerattu nais-
puoliseksi Lauri Tähkäksi

asenteensa ja lavakarisman-
sa vuoksi. Eikä mimmi pistä
sitä pahakseen lainkaan. Jos
on mies, niin on nainenkin.

Marella sai jo alkutaipa-
leellaan, ennen ensimmäistä
julkaisuaan, kunnian olla mu-
kana Kirkan virallisessa muis-
tokonsertissa. Yhtye on jul-
kaissut kolme singleä ja de-
byyttialbumi kantoi nimeä
“Kiellettyä hedelmää”. Ke-
väällä 2007 julkaistu cover-
single “Sata Kesää, Tuhat
Yötä” nousi parhaimmillaan
Suomen virallisen singlelistan
sijalle 4.

Marella-yhtyeen syys-
kuussa julkaistavan albumin
toinen singlejulkaisu, Baari-
ilta, kiteyttää ajatuksen, joka
hiipii jokaisen juhlijan mie-
leen jossain vaiheessa illan
rientoja. Viimeistään suhari-
jonossa, moraalisen krapulan
ensiasteilla, jokunen meistä
toteaa: “Kunpa huominen olis
jo eilinen”. Kappaleen lupsak-
ka ja realistinen sanoitus on
omiaan kuvaamaan suoma-
laisen sielun yöllistä vaellus-
ta kansan parissa.

Marellan ensimmäinen
singlelohkaisu, Pieni Maa, kii-
ri helmikuisen julkaisunsa jäl-

keen virallisen singlelistan
kymmenennen ja latauslistan
yhdeksännen sijan jälkeen lis-
tan kärkipaikalle ykköseksi
saavuttaen myös mukavasti
valtakunnallista radiosoittoa.
Kevään ja kesän ajan Marella
keikkailee vain kohdistetusti
muutamilla festareilla ja Ete-
lä-Suomessa, sillä suurimman
osan ajasta bändi viettää stu-
diolla viimeistelemässä syys-
kuussa julkaistavaa albumi-
aan.

Takuuvarmana livepump-
puna mainetta niittäneen
Marellan fanikunta on kasva-
nut huimaksi. Katupartio on
myös vahvistanut rivejään jo
vuosien ajan yhtyeen tiiviin
keikkailun myötä. Pohjoisen
keikoille kuulijoita saapuu
“talvipakkasella, heikosti
lämpeävällä asuntoautolla
jopa 400 km päästä”, kertoo
Kimmo Saarenpää.

Kokoonpano: Laulu: Hei-
di Mikkola, kitara: Kimmo
Saarenpää, rummut: Veijo
Buska, basso: Mika Heinola,
koskettimet: Ilkka Alapirtti,
kitara: Mano Kotsifakis.

Janne Soronen

Kiiminkipäivillä esiintyy lauantai-iltana Marella,
joka on suomirokkia soittava pitkän linjan

kokoonpano.

70-luvulla Saarela toimi use-
ammankin kerran kuulutta-
jana sekä Kiiminkipäivillä
että muissa tapahtumissa,
kuten lentopallon EM-kisois-
sa. Lisäksi hän on kuulutta-
nut Tervahiihdoissa sekä -
soudussa pitkään.

– Silloin olin monessakin
eri toimikunnasssa mukana ja
taisin peräti olla puheenjoh-
tajanakin. Tosin Kiiminkipäi-
vien henki oli vuosikymme-
niä sitten hieman erilainen.
Ajat muuttuvat ja markkinat
siinä ohessa, ja niinhän se pi-
tääkin, Saarela pohtii. Vielä
70-luvulla sunnuntain juma-
lanpalvelus oli tärkeä osa Kii-
minkipäiviä. Lisäksi järjestet-
tiin pitäjäottelut ja kylän nuo-
risoseurat saattoivat esimer-
kiksi tehdä vanhojen esinei-
den näyttelyn museoon. Ny-

Kokenut kuuluttaja äänessä Kiiminkipäivillä
Heikki Saarela saa tänä vuonna kunnian toimia

Kiiminkipäivien kuuluttajana. Viime vuonna
Saarela juonsi Kiiminkipäivien Leuanvedon SM-
kisat, jonne tuli osallistujia eri puolilta Suomea.

Heikki Saarela viettää eläkepäiviä muun muassa puu-
hailemalla omalla takapihallaan. Tällä hetkellä projek-
tina on rakentaa asuntoautolle katos.

kyään tapahtuma on muuttu-
nut markkinahenkisemmäksi
ja ihmisiä saapuu myös kau-
empaa. Kuuluisiakin vieraili-
joita on käynyt – aivan minis-
teritasolta saakka.

Viime vuoden marras-
kuussa Saarela jäi eläkkeelle
Kiiminkijoen koulun rehtorin
virasta. Joutilaana hän ei kui-
tenkaan jouda olemaan sillä
puuhaa on yllin kyllin oman
talon pihapiirin parissa.

– Onhan tämä uusi elä-
mänvaihe ollut sellaista opet-
telua. Nyt tuntuu, että miten
sitä aikaisemmin on kerennyt
omat hommat hoitamaan
töissä käynnin lisäksi, Saare-
la kertoo.

Saarela jäi vuonna 2004
pois kunnanvaltuuston ri-
veistä ja nykyään hän mie-
luummin osallistuu vähem-

Marella esiintyy Kiiminki-
päivillä lauantaina.

män pitkäjänteisyyttä vaati-
viin tehtäviin. Saarela kertoo
Kiiminkipäivien ja vastaavien
tapahtumien järjestämisen
vaativan paljon työtä, aikaa ja
paneutumista.

 – Tapahtuman onnistumi-
seta toivoo aina, kuka tahan-

sa järjestäjä onkaan, ja kun sit-
ten onnistuu, se tuntuu hyväl-
tä. Nyt toivotaan että yläker-
ran Herra on suostuvainen,
jotta saadaan hyvät säät ja
mukavat markkinat, Saarela
sanoo. (jk)

Lauantaina 7.8. kello 20.00
Kiiminkipäivillä esiintyy
Nuclear Winter, joka on kii-
minkiläinen thrash- ja death-
metal yhtye. Se koostuu 15-
ja 16-vuotiaista pojista.

Bändin rumpali Joonas
Hiltunen kertoo, että hän on
soittanut pikkupojasta lähtien

Nuclear Winter Kiiminkipäivillä
rumpuja ja sen jälkeen myös
silloinen naapuri Kimmo
Honkaniemi innostui kitaran
soitosta. Ensimmäisiä kertoja
he soittivat yhdessä noin 12-
vuotiaina. Varsinaisesti bän-
ditoiminta lähti käyntiin vii-
me vuonna kun bändille löy-
tyi laulaja, Juho Koski. Ensim-

mäiset puoli vuotta pojat tree-
nasivat ilman basistia, kunnes
kuvioihin tuli mukaan Elijas
Kokko. Poikien ohjelmisto
koostuu tällä hetkellä cove-
reista. Repertuaariin kuuluu
muun muassa trash- ja metal-
limusiikkia yhtyeiltä kuten
Sodom, Slayer ja Kreator.

Nuclear Winter ei ole vielä
päässyt tekemään omia biise-
jä, mutta Hiltunen epäilee,
että syksymmällä kun treen-
ikämppä saadaan takaisin
käyttöön niin sitten saattaa
aikaa ja motivaatiota löytyä
myös oman musiikin tekemi-
selle. (jk)
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Kiiminkipäivillä kisataan
yhdellä jos toisella tapaa

Jäälijärvellä kilpaillaan sekä pien-
että kirkkovenesoutusarjoissa.

- Suurmessut alkavat keski-
viikkona 4.8 ja heti seuraava-
na päivänä torstaina on mei-
dän isäntäpäivä. Silloin kan-
nattaa mennä paikan päälle,
koska kello kahdentoista ai-
kaan päivällä Ami Jatilan
haastattelussa ovat mukana
valmentajat Mikko Haapa-
koski Kärpistä ja Mikko
Manner Kiekko-Laserista,
sanoo Oulun Energian
myyntipäällikkö Seppo Tuo-
mi.

Puoli kolmen aikaan mes-
suilla pääsee kuultelemaan
Jarmo Meriläistä, joka jakaa
energiansäästövinkkejä sekä
Ami Jatilan haastateltavana
olevaa jätevoimalaitoshank-
keen projektipäällikköä Mika-
el Tervaskantoa.

- Tietysti me haemme tällä
tapahtumalla ja Kiiminkipäi-

Oulun Energia mukana ihmisten arjessa
Oulun Energia on tänä vuonna mukana
sponsorina Kiiminkipäivillä. Kuitenkin

kansainvälisillä Oulun Suurmessuilla 4.-8.8. se
on mukana myös aktiivisesti tapahtumien

järjestelijän roolissa.
ville osallistumisella näky-
vyyttä. Oulun Energia halu-
aa olla läsnä tavallisten  poh-
joissuomalaisten ihmisten ar-
jessa. Meille on haaste pysyä
mukana kansainvälisessä kil-
pailussa ja säilyä suomalaise-
na ja nimenomaan pohjois-
suomalaisena toimijana.

Ilmainen jääkiekkopeli
Oulun Energian isännöimä-
nä torstaina on illalla luvas-
sa kaikille avoin jääkiekko-
peli. Oulun Energia -areenal-
le pääsee vajaat seitsemäntu-

hatta ihmistä seuraamaan il-
maiseksi Oulun Kärppien ja
Kiekko-Laserin peliä.

- Me olemme tehneet tätä
tapahtumaa varten töitä vii-
me huhtikuusta saakka. Meil-
lä on kuitenkin isäntäpäivänä
selvä työnjako: Kärpät ja
Kiekko-Laser hoitavat pelin,
järjestysmiehet järjestyksen ja
me sitten kaiken muun oheis-
toiminnan, sanoo Seppo Tuo-
mi.

Päivän aikana tarjoutuu
messuvieraille myös tilaisuus
tavata jääkiekkoilijoita Oulun
Energian messuosastoilla.
Oman mielenkiintonsa illan
jääkiekko-otteluun tuo se, että
silloin vastakkain on kaksi
oululaista joukkuetta.

- Siitä tulee varmasti hie-
no jääkiekko-ottelu eikä mi-
kään leikittelypeli, koska siel-
lä on näytillä uusia pelaaja,
jotka haluavat antaa seuroil-
le näyttöjä. Pääsymaksua ei
siis peritä otteluun, ja ruoka,
jota sen aikana voi ostaa,
myydään sekin puoleen hin-
taan.

Jukka Miettinen

Oululainen viisihenkinen
rockbändi Clara esiintyy lau-
antaina 7.8. kello 21 Kiimin-
kipäivillä. Vuosi sitten ke-
väällä bändi sai alkunsa lau-
laja Outi Keskitalo sekä kita-
risti Lauri Roton aloitteesta.
Toisena kitaristina Clarassa
on Jari Tornikoski, basistina
Matti Uusitalo sekä Rum-
muissa Tero Maijala.

Claran toiminta lähti reip-
paasti käyntiin, sillä porukka
on jo kerennyt keikkailla
muun muassa Rovaniemellä,
Oulussa, Raahessa ja Kokko-
lassa. Keväällä heiltä tuli en-
simmäinen EP-levy “The Be-
ginning”, jota on soitettu
muutamia kertoja Radio
Rockin aalloilla.

- Meillä on tähtäimessä pit-
käsoitto, jonka äänitykset on
aloitettu kesäkuussa. Tekemi-
nen etenee pikkuhiljaa ja kir-

Clara fiilistelee ja rokkaa

Kuvassa Matti Uusitalo (vas.), Outi Keskitalo, Jari Tor-
nikoski, Lauri Roto ja Tero Maijala. Kuvan ottanut Han-
nu Uusitalo.

joittelemme uusia biisejä
enimmäkseen Laurin kanssa,
kertoo Keskitalo.

Keskitalo ei mielellään lo-
keroi musiikkia, mutta rock
lähimpänä heidän soundiaan.
Mukana on herkkiä balladeja
ja raskastakin puolta on hiot-
tu. Äänimaisemalla tuodaan
lisää mausteita ja ulottuvuuk-
sia biiseihin.

Kovaksi livepumpuksi ke-
huttua Claraa kannattaa käy-
dä katsomassa Kiimingissä ja
Keskitalo odottaakin paikalle
saapuvaksi porukkaa hyväs-
sä meiningissä.

Musiikkiin voi käydä etu-
käteen tutustumassa osoit-
teessa www.myspace.com/
claratheband. (jk)

Huttukylän nuorisoseura
osallistuu lauantaina 7.8. Kii-
minkipäiville jälleen lohiso-
pan keiton merkeissä. Sop-
paa on tarjolla kello 11-14 ja
sitä voi ostaa annoksittain
paikan päällä tai omaan as-
tiaansa litrahinnalla kotiin
vietäväksi.

Kesällä Huttukylän nuo-
risoseuran talo on lähinnä
vuokra- ja juhlakäytössä. Nyt
talolta löytyy ruokailu- ja kah-
vitustilat sekä -astiat 120 hen-
gelle. Nuorisoseuran johto-
kunta on vakavasti harkinnut
taloon suurta peruskorjausta,
jossa vanha sali todennäköi-
sesti puretaan ja tilalle tulisi
uusi suurempi sali, jossa olisi
hyvinkin 150 hengelle tilaa.

  - Maaliskuulle asti toi-
mintamme jatkuu normaaliin
tapaan, mutta jos rahoitus jär-
jestyy niin huhtikuussa aloit-
taisimme remontin ja saisim-
me tulevaisuudessa käyt-
töömme entistä toimivammat
tilat, Nuorisoseuran johto-

Huttukylältä ponnistaa aktiivinen nuorisoseura

Huttukylän nuorisoseuran talo menee todennäköisesti remonttiin ensivuonna, mutta
toiminta talossa jatkuu joka tapauksessa normaalisti ainakin maaliskuulle saakka.

Perunankuorinta sekä nau-
lanlyönti ovat perinteisesti
tavalliseen maataloon kuulu-
via arkirutiineita, mutta SM-
tason kisailu edellä maini-
tuista lajeista on muotoutu-
nut Kiiminkipäivien vakio-
ohjelmanumeroksi vuosien
saatossa. Naulanlyönnissä
saa käydä koettelemassa li-
haksiaan lauantaina Tapah-
tuma-alueella kello 11-14.
Myöskin lauantaina klo 14.30
nopeasormiset ottavat mittaa
toisistaan Perunankuorinnan
merkeissä.

Kilpailuhenkeä on myös
omiaan nostattamaan Jäälin
soudut. Sunnuntaina kello 11
kilpailun aloittaa pienvenei-
den sarja. Kilpailijat soutavat
kahdesti viiden kilometrin
lenkin Jäälijärvellä eli kisa-
matka on yhteensä 10 kilo-
metriä.

Kello 13 alkaa haastesou-
tukisa, jossa erityisesti yrityk-

set ja yhdistykset voivat haas-
taa toisensa kirkkovenesou-
dussa. Kirkkoveneeseen mah-
tuu 14 soutajaa sekä perä-
mies. Kilpailun kaksi nopein-
ta aikaa soutaneet ryhmät
pääsevät finaalikierrokselle,
jonka voittajajoukkue pääsee
saunomaan Jäälimajalle.

 –  Me ei olla totisena lii-
kenteessä, pääasia että kaikil-
la osanottajilla on hauskaa ja
kohotetaan ryhmähenkeä.
Kyllä sitä vetta järvessä pii-
saa, että kunhan vaan saa-
daan hyvät ilmat kisapäiväk-
si, toivoo kisan järjestäjistä
Pertti Törmi.

Haastesoudun matka
muutaman kilometrin mittai-
nen. Ilmoittautumiset haaste-
kilpailuun toivotaan etukä-
teen Törmille, numeroon 050
5553315, mutta myös paikan-
päällä voi koota joukkueen.
(jk)

kunnan puheenjohtaja Saila
Iisakka lupaa.

Huttukylän Nuorisoseu-
ran aktiivinen seuraelämä
keskittyy erityisesti lapsille ja
nuorille tarjottaviin aktivi-
teetteihin. Tanssiryhmät ja
4H:n pyörittämä kokkikerho
ovat olleet suosittuja. Iisakka
kertoo, että perjantain peli-il-
lat tulevat varmasti jatku-
maan. Parhaimmillaan peli-
illoissa on ollut reilu 30 ala- ja
yläkouluikäistä osanottajaa.

Aikuisten latinotansseja
tanssitaan jatkossakin sa-
maan tapaan. Kuntoilumie-
lessä tanssittavat yksintanssit
ovat myös vetäneet tasaisesti
yli kahdenkymmenen hengen

porukoita talven ja kevään
mittaan. Aikuisten tanhuryh-
mä jatkanee syksyllä ja lasten
vastaavalle ryhmälle etsiskel-
lään vetäjää.

Nuorisoseuran aktiivinen
kerhotoiminta saisi remontis-
ta lisäpontta ja rakennuksen
käyttömahdollisuudetkin
monipuolistuisivat laajen-
nuksen myötä. Iisakka kertoo,
että yli 140 hengen juhlatilal-
le on ollut aikaisemminkin
kysyntää.

Toiminnasta kiinnostunei-
den kannattaa vierailla netti-
sivuilla, joita päivitetään syk-
syyn mennessä kunhan tar-
kempi ohjelma selviää.
www.huttukylanns.net (jk)

Lohisoppa on 80-luvulta peräisin oleva
Huttukylän oma mauste Kiiminkipäiville. Sitä

saadaan maistella taas tämän vuoden
markkinoilla. Lauantai-iltana nuorisoseuran

talolla markkinaväkeä tanssittaa Tuuli
Tarkkonen yhtyeineen klo 21-02.
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Nuorisoseurantalo Toivola
sijaitsee Kiiminkijoen varres-
sa Alakylässä ja matkaa Kii-
minkiin tulee 7 km. Varsin-
kin kesäaikaan talolla on pal-
jon käyttäjiä. Määttä kertoo,
että kesäviikonloput ovat
buukattu lähes täyteen. Toi-
volaa vuokrataan niin yksi-
tyisille kuin yrityksille eri-
laisten tapahtumien ja juhli-

Alakylän Nuorisoseuran
talo täyttyy juhlijoista

Alakylän Nuorisoseura Toivola ry antaa jälleen oman panoksensa
Kiiminkipäiville. Seuralaiset tulevat myymään kahvia, mehua ja makkaraa
perjantai-illaksi sekä lauantaina he ovat koko markkinoiden ajan paikalla.
Nuorisoseuran puheenjohtaja Niina Määttä kertoo, että sama perinne on

jatkunut jo monta kymmentä vuotta.
en pitoon.

Lisäksi Toivolassa järjeste-
tään viikottain seurakunnan
nuorten iltoja, joissa voi esi-
merkiksi pelata, kuunnella
musiikkia ja tavata kavereita.
Viikottain Alakylän nuoriso-
seuralla kokoontuva Lento-
pallotoimikunta treenaa seu-
ran liikuntasalissa. Menestys-
tä joukkueelle on kerätty

Alakylän nuorisoseuran talolla on kahvitus- ja ruokai-
lumahdollisuus. Tämä vinkkinä kaikille herkkusuisille
juhlijoille

Kiimingin Kiekkopojilla
kasvatukselliset
periaatteet hanskassa

Kiimingin Kiekko-Pojat ry eli KKP on tulossa esittäytymään
Kiiminkipäivien tapahtuma-alueelle lauantaina 7.8. kello 11.30.

Valmennuspäällikkö Jari Huttu on tyytyväinen seuran jatkuvaan
kehitykseen ja yhteistyöhön Jäälihallin kanssa. Kiimingin

pikkuseurasta on ponnistanut useita SM-tason kiekkoilijoita.

Alakylän nuorisoseuralaiset  ovat tuttu näky Kiiminkipäivillä. Entiseen tapaansa he
tulevat myymään kahvia, mehua ja makkaraa. Kuva Alakylän nuorisoseuran kojul-
ta viime vuoden Kiiminkipäiviltä.

myös valtakunnallisista ki-
soista.

Lasten tanssikurssia on pi-
detty kahdessa eri ryhmässä,
joissa on ollut yhteensä 30 las-
ta. Syksyllä tanssikurssit jat-
kuvat ja lisäksi alkaa käsityö-
kurssi, jossa voi harjaannuttaa
esimerkiksi huovutustaito-
jaan. Eläkeläisten jumpat ja
porinapiiri jatkuvat normaa-
liin tapaan.

   - Talon katto uusittiin ke-
väällä 2007. Korjasimme ikku-
noita ja tanssilattiat hiottiin.
Vessat on remontoitu ja me
laitettiin uudet ilmalämpö-
pumput, että talvellakin sääs-
täisi sähkössä jonkin verran.
Ja edelleen tekemistä riittäisi,
Niina Määttä luettelee.

 Muuta toimintaa olisi vie-
lä mahdollista järjestää enem-
män ja johtokunta etsiikin in-
nokkaita vetäjiä eri harraste-
kerh oille. Jos kiinnostus he-
räsi, kannattaa ottaa yhteyttä
johtokuntaan, jonka yhteys-
tiedot löytyvät osoitteesta
www.alakylannuorisoseura.net.

Jenny Kärki

Jannen kiekkoleirin avajaisissa leiriläiset saivat paistatella auringossa. Etualalla
(vas.) leirin pääjärjestäjä Jukka Rantanen ja KKP:n johtokunnan puheenjohtaja
Juha Honkakoski.

Kesäkuun kiekkoleirillä nuoria opasti nimekäs kaarti: (vas.) leirin maalivahtien pää-
valmentaja Mika Tarvainen (Timrå IK, Ruotsi), Janne Niinimaa sekä Jocke Hög-
lund (Timrån junioreiden mv. valm, Ruotsi).

KKP on perustettu vuonna
1991 ja tällä hetkellä se on
puhtaasti junioriseura. 11
joukkueesta yhdeksän on
poikien joukkueita, yksi tyt-
töjen joukkue ja yksi seniori-
joukkue. Yhteensä harrasta-
jia on noin 300 ja joka vuosi
halukkaita harrastajia tulee
lisää.

Huttu kertoo, että KKP on
Nuori Suomi Sinettiseura, eli
kilpailulliseen toimintaan
panostamisen sijasta erityistä
huomiota kiinnitetään toi-
minnan kasvatuksellisuu-
teen. Seura pitää huolta jokai-
sesta mukana olevasta lapses-
ta ja se aktivoi monipuoliseen
ja määrällisesti riittävään lii-
kuntaan.

– Me pyrimme nostamaan

toiminnan laatua kehittämäl-
lä myös oheistoimintaa. Nuo-
resta tehdään ensin urheilija
kaukalon ulkopuolella ja sit-
ten vasta jääkiekkoilija. Van-
hemmissa ikäluokissa lahjak-
kaimpia ja motivoituneimpia
innostetaan sitten esimerkik-
si Kärppiin kokeilemaan,
Huttu kertoo.

KKP:n tarjoama tärkein
palvelu ja toiminnan peruspi-
lari on Hutun mukaan 3-10 -
vuotiaille suunnattu luistelu-
koulu. Viime talven aikana
luistelukoulussa oli yli 80 las-
ta mukana. Luistelukoulun
kautta moni lapsi innostuu
edelleen urheilusta ja siten
pitää seuran aktiivisena.

Kesän ja jäätoiminnan tau-
on aikana harrastusta ylläpi-

detään oheistoiminnan ja kui-
vaharjoittelun avulla. Kesä-
kuussa viidettätoista kertaa
pidetylle Jannen Niinimaan
vetämälle kiekkoleirille osal-
listui 120 lasta. Joka päivä 7-
13 -vuotiaita lapsia oli opas-
tamassa joku kansallisen tai
kansainvälisen tason kiekkoi-
lija.

Oulun seudulla on vain
muutama yhtä suurta suosi-
ota nauttivaa seura ja Huttu
onkin tyytyväinen työn ta-
soon Kiimingissä. KKP tarjo-
aa harrastustoimintaa, jonka
parissa nuori saa kokea elä-
myksiä. Toiminta kannustaa
nuorta panostamaan myös
muilla elämän osa-alueilla.
(jk)

Kiimingin Yrittäjillä on perinteinen ravintolateltta, jossa markkinavieraat saavat sam-
muttaa janonsa. Yrittäjät toivottavat kaikki niin Kiiminkipäiville, kuin myös omaan
telttaansa tervetulleeksi  nauttimaan janojuomia.
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Teatteriryhmä Lakat esittää
kaksi viimeistä näytöstä pal-
jon kehutusta Sisko Istanmä-
en kirjoittamasta ja Aila La-
vasteen dramatisoimasta
näytelmästä “Liian paksu
perhoseksi” Kiiminkipäivien
yhteydessä. Näytökset esite-

Lakat näyttävät:

Erilaisten ihmistenkin väliltä löytyy rakkautta
tään Jäälin majan rannan
viihtyisässä pihapiirissä, jon-
ne opastus löytyy Kuusa-
montien varresta.
Näytelmän ovat ohjanneet
Leena Tiainen ja Tarja Kan-
nus-Kivelä. Näytelmän pää-
paria esittävät Jaana Vahto-

la ja Matti Harju.
Liian paksu perhoseksi on

60-luvun nostalgian sävyttä-
mä tragikomedia. Suuriko-
koinen ja vahva Kaisu lähtee
vanhoja muistoja pakoon ja
hän ryhtyy kauppa-apulai-
seksi Jäälinojan sekatavara-
kauppaan Pohjois-Pohjan-
maalle. Siellä häntä odottaa
huonosti hoidettu kyläkaup-
pa ja pienikokoinen, hintelä
kauppias Erni.

Kaikkien yllätykseksi Kai-
sun ja Ernin välille syntyy
rakkaussuhde. Onnea varjos-
tavat Ernin vahva suhde äitiin
ja siskoon. Suhde on myös
koetuksella kipeiden muisto-
jen ja traagisten tapahtumien
vuoksi. Kaisun ja Ernin per-
heiden lisäksi tarinassa näh-
dään joukko toinen toistaan
värikkäämpiä Jäälinojalaisia.
Näytelmässä liikutaan useil-
la eri tasoilla ja se pyrkii osoit-
tamaan, mikä on pientä ja
mikä suurta tässä maallises-
sa vaelluksessa.

   Tässä näytelmässä on
koskettava teksti, jossa on iloa
ja surua rinnakkain. Tosi hy-
vää palautetta olemme saa-
neet ja varsinkin näyttelijöi-

den suorituksista, kehuu
Kannus-Kivelä.

Lakkojen ensimmäinen
näytelmä esitettiin vuonna
1998 ja osa ryhmän jäsenistä
onkin vuosien saatossa vaih-
tunut. Lakkojen muina tuo-
toksina on nähty mm. Kätkä-
läinen, Matkalaukkukostaja,

Onnenmaa ja Tulitikkuja lai-
naamassa. Molemmat ohjaa-
jat ovat olleet erittäin tyyty-
väisiä porukkaan ja näytelmi-
en suosio on näkynyt runsai-
na katsojalukuina.

Liian paksu perhoseksi
kaksi viimeistä näytöstä esite-
tään torstaina 5.8. ja perjantai-

na 6.8. kello 19. Vapaita lip-
puja voi tiedustella “Lippujen
ennakkovaraus”-osiossa Lak-
kojen kotisivulla, osoitteessa
www.lakat.k24.fi viimeistään
neljä tuntia ennen näytöstä.

Jenny Kärki
Näytelmässä “Liian paksu perhoseksi” Kaisun (Jaana
Vahtola) ja Ernin (Matti Harju) välille kehittyy lämpimiä
tunteita.

Kiiminkipäivillä on tänä
vuonna esillä tyylilaljiltaan
hyvin paljon erilaisia musiik-
kiesityksiä. Tarjonnassa on
ajateltu jokaista ikäryhmää.

Perjantaina kello 18.10 Kii-
minkipäivien musiikkitarjot-
timella kajahtaa yhteislaulu-
tilaisuus, jossa Jarkko Met-
sänheimo ja Matti Laurila lau-
lattavat ihmisille kesäistä
musiikkia. Kansan- ja maa-
kuntalauluja sekä jonkin ver-
ran hengellistä ohjelmistoa
sisältävä yhteislaulutilaisuus
oli viime vuonna niin suosit-
tu, ettei laulumonisteita riittä-
nyt kuin osalle laulajista. Silti
kaikki olivat mukana hyvillä
mielin. Laurila säestää kappa-
leita joko kitaralla tai kosket-
timilla.

Illan kruuna iskelmätähti
Kari Vepsä ja hänen yhtyeen-
sä Onnenmaan esitys kello
21.00.

Ohjelmistoa lapsille
Oskari Jauhiaisen museolla
launtaina, kello 10.30 ja 14.00
on pallomerimies -lastenkon-
sertti, jonne on vapaa pääsy.

Lisäksi lauantaina kello
12.30 lapsia leikittävät ja lau-
lattavat Liikkuvan Laulure-
pun Mari ja Timo Rautio. He
esittävät itse tekemiään kap-
paleita sekä lapsille tutumpia
leikittäviä kappaleita. Timo
Rautio kertoo, että heille on
aina ollut tärkeää, että lapset
saavat osallistua tapahtu-
maan ja saadaan luoda yhdes-
sä tekemisen meininkiä. Ke-

Musiikkia moneen makuun Kiiminkipäivillä
sän Rautiot ovat lomailleet,
mutta nyt syksyllä heillä al-
kaa laajempi musiikkitoimin-
ta, joka on pääasiassa suun-
nattu kehitysvammaisille lap-
sille. Timo  lupaa, että jos ky-
syntää vain on niin hän Mari
tulevat mielellään esiinty-
mään syksymmälläkin.

 –  Esiinnymme aina hyvin
mielellämme ja nautimme sii-
tä palkitsevasta tunteesta,
joka syntyy aina kun saamme
hyvän tunnelman aikaiseksi
yhdessä lasten kanssa, kertoo
Timo.

Hanurimusiikkia ja
kotiseutulauluja
Lauantaina markkinapäivän
musiikkitarjonnan polkaisee
käyntiin Kansanlaulukirkon
Pauli Niemelä, Jarkko Met-
sänheimo sekä soitinryhmä.

Kello 11.00 Kiimingin Elä-
keläiset laulavat iskelmiä, lau-
lelmia sekä kotiseutuaiheisia
kappaleita. Eläkeläisten poru-
kassa on noin 30 laulajaa, jois-
ta parisenkymmentä esiintyy
Kiiminkipäivillä.

Heidän kokoonpanonsa
on ollut olemassa jo toista
kymmentä vuotta ja toiminta
on seka laulajille että kuunte-
lijoille mukavan toimintaa.
Eläkeläisten laulatustilai-
suuksista ei malta jäädä pois,
kertoo puheenjohtaja Sirkka
Vengasaho. Kiimingin Eläke-
läisillä on myös markkinoilla
myyntipöytä, jostaa saa käsi-
töitä ja leivonnaisia sekä arpo-
ja, joiden voitot lunastetaan

heti paikan päällä. Pääpalkin-
tona on hieno herkkukori.

Lauantaina kello 12.00 Kii-
mingin Hanurikerho esiintyy.
Heidän ohjelmistoonsa kuu-
luu vanhempaa hanurille so-
vitettua musiikkia: tangoa,
humppaa, jenkkaa ja polkkaa.
Hanurikerhoon kuuluu noin

Liikkuva Laulureppu tulee myös Kiiminkipäiville leikittämään ja laulattamaan lapsia. Kesällä he esiintyivät muun-
muassa Turkansaaressa juhannusjuhlilla.

kymmenen soittajaa ja ko-
koonpanoon kuuluu myös
komppikitaristi.

Kerhoa vetää Eero Heikka-
la ja sovituksia hanurille kap-
paleisiin tekee Esko Holappa.
Syksyllä kerho osallistuu
isompaan haitarikonserttiin
Pohjankartanossa, jonne tulee

noin 40 soittajaa.
Illalla nuorisomusiikin sa-

ralla kunnostautuvat Nuclear
Winter, Clara sekä Marella.

Huttukylän nuorisoseuran
talolla kello 21.00 tanssikan-
salle musisoi Tuuli Tarkko-
nen yhtyeineen.

Sunnuntaina Pertti Haipo-

lan johdolla lauletaan Pajanie-
men lauluillassa. Kello 17 jär-
jestettävän tapahtuman jär-
jestää Kiiminki-Seura ry. Kel-
lo 19 Seurakuntakeskuksessa
äänensä kajauttaa ilmoille
basso Jari Parviainen. Tapah-
tumajärjestäjä pidättää oikeu-
det ohjelman muutoksiin. (jk)
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Slovakialaisten ammatti-
tanssijoiden harjaantumi-
sen näkee hienosti ajoitet-
tujen liikkeiden vaivattom-
uudesta.

Rimpparemmin ohjelmisto
koostui tällä kertaa perintei-
semmästä kansantanssista.

Lapin kansantanssiyhtye
Rimpparemmi sekä Slovaki-
an kansantaiteen yhtye
SL’UK esiintyivät yhdessä
10.7. Koitelin Sahasaaren
esiintymislavalla. Kiimingin
kehityksen Merja Aikio ker-
too, että molemmat kokoon-
panot esiintyvät Kaustisen
kansanmusiikkijuhlilla ja

Karkelointia Koitelissa
matkalla sinne he käyvät lait-
tamassa jalalla koreasti myös
Koitelissa.

Rimpparemmi on perus-
tettu 1974 Tervolassa. Reilu
kymmenen vuotta myöhem-
min siitä tuli Lapin läänin
kansantanssiyhtye ja kotipai-
kaksi tuli Rovaniemi. Rimp-
paremmillä on mukanaan

kahdeksan tanssijaa ja kolme
muusikkoa. Heidän ohjelmis-
tonsa koostuu yleensä kan-
santanssiteatterista, mutta
nyt esitetty ohjelmisto oli
enemmän perinteistä kansan-
tanssia.

SL’UK on kotoisin Slovaki-
an Bratislavasta ja heidän tai-
paleellaan tuli viime kesänä

SL’UKin ammattimuusikot soittivat meille suomalaisille hieman erikoisempia soitti-
mia; Vasemmalla putkimainen puhallinsoitin on fujaro ja oikealla etualalla tikuilla
naputettava lyömäsoitin on cimbalom.

täyteen 60 vuotta. Ryhmässä
on tällä hetkellä 32 tanssijaa,
mutta tällä kertaa mukana oli
25 esiintyjää. SL’UKin esityk-
sen ydin ammentaa vaikuttei-
ta Slovakian ja sen viiden naa-

purimaan kansanperinteistä.
Myös heidän esityksissään on
mukana jonkin verran tanssi-
teatterin aineksia.

Rimpparemmissä puoli-
toista vuotta tanssinut Sini

Siipolan mukaan koko
SL’UKin porukka koostuu
rautaisista ammattilaisista.
Erityisesti hän hehkuttaa cim-
balom -nimisen kielisoittimen
virtuoosimaista soittajaa.

Rimpparemmi ja SL’UK
ovat esiintyneet useamman
kerran yhdessä ja Siipola ker-
too sen olleen äärimmäisen
miellyttävä kokemus. Yleisön
ilmeistä ja runsaista kiitoksis-
ta voi päätellä, että kokoonpa-
nojen hyvä yhteishenki välit-
tyy vaivattomasti ulkopuoli-
sillekin. Myös esityksen tun-
nelmaan sopiva Koitelin
luonnonläheinen ympäristö
sai kiitosta sekä esiintyjiltä
että yleisöltä.

Jenny Kärki

Uudet kuviot MDA Service Oy:ssä
MDA Service Oy on vuonna
2006 perustettu yritys, jonka
toimiala käsittää sähköko-
neiden ja generaattoreiden
huollot ja korjaukset, säädet-
tävien sähkökäyttöjen toimi-
tukset ja käyttöönoton sekä
niihin liittyvän automaation
suunnittelun. Tällä hetkellä

firmassa työskentelee kym-
menen asentajaa ja yksi asen-
nusvalvoja.

Yrityksen perustaja Vilho
Tenno kertoo, että kesäkuus-
sa uusi MDA Service Oy
ikään kuin rakentui hänen ai-
kaisemman yrityksensä pääl-
le, ja toimintaan tulivat mu-
kaan Sakari Uusitalo ja Harri
Nemtsinkoff. Tenno kertoo,
että hän oli aikaisemminkin
tehnyt yhteistyötä Nemtsin-
koffin ja Uusitalon kanssa, jo-
ten voimien yhdistäminen oli
siltä osin selkeä ja sujuva rat-
kaisu.

Toimitilat ovat tällä hetkel-
lä Kiimingin Yrityspuistossa
Pyyryväistiellä. Moottoreiden
ja sähkökoneiden korjaustöi-
hin käytettävää hallitilaa on
yhteensä 500 neliötä. Tenno
kertoo, että lähes kaikki raa-

ka-aineet ja työvälineet alka-
vat olla kasassa jatkoa varten.

– Kesä on kiireisintä aikaa,
eli työtä on kyllä riittävästi
kaikille. Talveksi toiminta hie-
man hiipuu, mutta usko tule-
vaisuuteen on vahva. Tällä
saralla on toimittu kannatta-
vasti täällä ennenkin, Tenno
kertoo.

Yrityksen kiireitä lisää
aluillaan olevien järjestelyjen
lisäksi muun muassa kesälo-
mat. Tenno kuitenkin arvioi,
että syksyyn mennessä saa-
daan perusrutiinit kuntoon.
Oman yrityksen perustami-
nen on Tennon mielestä erit-
täin hyvä keino työllistää ja
elättää itsensä.

Jenny Kärki

MDA Service Oy:n toimi-
ala käsittää sähkökonei-
den ja generaattoreiden
huollot ja korjaukset, sää-
dettävien sähkökäyttöjen
toimitukset ja käyttöön-
oton sekä niihin liittyvän
automaation suunnittelun.
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Draivi-hanke kannustaa yrityksiä
 ja opiskelijoita yhteistyöhön

DRAIVI Primus -hanke laitettiin rullaamaan jo vuonna 2008 ja sen
päätavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka turvaavat Oulun seudun
yrityksille osaavaa työvoimaa ja edistävät alueella koulutettujen nuorten
työllistymistä. ESR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ja Oulun kaupunki ja toteuttajana on Ouluseutu yrityspalvelut.

 Tapahtumassa tarjotaan mahdollisuus opiskelijoille ja
työnantajille luoda kontakteja.

Maaliskuun Draivia koh-
taamisiin -tapahtumassa
kävi yli tuhat ihmistä tutus-
tumassa yrityksiin ja mui-
hin näytteilleasettajiin.

Hankkeessa keskitytään yri-
tysten ja oppilaitosten väli-
seen yhteistyöhön sekä opis-
keluaikaisiin työelämäyhte-
yksiin. Pitkällä tähtäimellä
opiskeluaikana syntyneet
kontaktit vaikuttaisivat posi-
tiivisesti nuorten työllisyy-
teen.

Etenkin pk-yritysten soisi
löytävän alueen opiskelijoi-
den osaamisen, jotta yritykset
voisivat kehittää omaa toi-
mintaansa uusien näkökulmi-
en avulla. Tätä varten kehite-
tään uusia toimintamalleja
testausten eli pilotointien
kautta.

Draivi-hankkeen kautta
syntynyt Osaajatarjotin -pal-
velu mahdollistaa usean op-
pilaitoksen ja eri opiskelualo-
jen tarjonnan tavoittamisen
yhden luukun -periaatteella.
Palvelussa selvitetään mah-
dollisuudet toimeksiannon
toteutukseen opiskelijoiden
tekemänä sekä toimitaan tu-

kena toimeksiannon aikana.
Näin opiskelijoiden moni-
puolista osaamista voidaan
hyödyntää edullisesti ja sa-
malla yrittäjä tutustuu uusiin
potentiaalisiin työntekijöihin.

 – Toisena meidän tärkeä-
nä palveluna on Draivia koh-
taamisiin -tapahtumat. En-
simmäinen pidettiin tämän
vuoden maaliskuussa ja toi-
sen järjestämme 2.3. ensi
vuonna. Tarjoamme ympäris-
tön, jossa opiskelijat ja paikal-
liset työnantajat pääsevät luo-
maan kontakteja, kertoo pro-
jektisuunnittelija Sanna Kan-
gosjärvi.

Tapahtumassa oli lähes 40
näytteilleasettajaa, joihin kuu-
lui paikallisia työnantajia,
yrittäjiä sekä ura- ja työasiois-
sa neuvontaa antavia organi-
saatioita. Heihin tutustumas-
sa kävi yli tuhat opiskelijaa,
vastavalmistunutta ja työnha-
kijaa.

Yhteistyökumppaneina
DRAIVI Primus -hankkeessa
ovat: Oulun seudun ammat-
tiopisto, Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät, Oulun seudun TE-
toimisto, Ammattiopisto Luo-
vi, Oulun seudun ammatti-
korkeakoulu, Oulun yliopis-
to, Oulun kauppakamari,
Oulun seudun ammattikor-
keakoulun opiskelijakunta,
Oulun yliopiston ylioppilas-
kunta, Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulun Alumnit ry
sekä Taloudellinen Tiedotus-
toimisto (TAT).

Jenny Kärki

Kaisu Laurila-Seluska aloittaa

Kiiminkiläinen Kaisu Laurila-Seluska aloittaa
syyskuun alussa tänä vuonna perustetun Oulun
Matkailu Oy:n toimitusjohtajana. Tehtävään hän
siirtyy Nokiasta, missä hän on pitkään toiminut

vaativissa markkinointiin, myyntiin ja
tuotehallintaan liittyvissä tehtävissä.

Oulun Matkailun
toimitusjohtajana

- Olen jo joutunut monta ker-
taa selittämään, miksi otin
haasteen vastaan ja siirryn
Oulun Matkailu Oy:n toimi-
tusjohtajaksi. Siihen on kak-
si selkeää perustetta. Ensin-
näkin tehtävä vastaa sisällöl-
lisesti niitä ominaisuuksia,
jotka minä pystyn tarjoa-
maan. Minulla on myös hy-
vin vahva kotiseuturakkaus,
ja haluan viedä alueen asioi-
ta eteenpäin, sanoo Laurila-
Seluska.

Huhtikuussa perustetun
yrityksen osakkaina ovat
matkailualan yritysten lisäk-
si muun muassa Oulun kau-
punki sekä lähialueen kuntia.
Oulun Matkailu Oy:n tehtävä
on vastata Oulun seudun
matkailualan yhteismarkki-
noinnista.

- On oleellista, että pys-
tymme luomaan hyvän yh-
teistyöhengen alueellisten toi-
mijoiden kesken. Se on ensi
arvoisen tärkeä tavoite, jotta
saisimme mahdollisimman
tehokkaasti markkinoitua
alueen matkailupalveluja
sekä täällä kotimaassa että
myös ulkomailla. Markki-
nointiponnistelun onnistumi-
sen kannalta sillä on suuri
merkitys, että alueen matkai-
lualan palvelut ovat kunnos-
sa.

Koko Oulun alue
markkinoimisen
arvoinen
Oulun Matkailu Oy:n kam-
panja alueen markkinoimi-
seksi matkailukohteena koti-
maassa on jo lähtenyt liik-
keelle. Sen tavoite on tehdä
Oulun alueen vetovoimai-
simmat kohteet suomalaisil-

le tutuiksi. Heti syksystä ale-
taan työstää strategiaa ulko-
maille suuntautuvan mark-
kinoinnin osalta.

- Markkinoinnin toteutta-
misessa on erittäin tärkeää
miettiä huolella etukäteen,
kenelle se tullaan kohdenta-
maan. Tämän lisäksi sillä on
tietenkin suuri merkitys, mi-
ten markkinointiponnistelut
tullaan käytännössä toteutta-
maan, sanoo Laurila-Seluska.

Jotta Oulusta ja koko Ou-
lun seudusta tulisi houkutte-
leva matkailukohde tavallisil-
le turisteille sekä kokous- ja
konferenssivieraille, olisi
myös paikallisten asukkaiden
hyvä oppia arvostamaan
enemmän kotiseutuaan.

- Ihmisten olisi hyvä tulla
tietoisemmaksi ja oppia luot-
tamaan ja uskomaan siihen,
mitä kaikkea hienoa ja arvo-
kasta meillä täällä Oulun seu-
dulla jo on. Tärkeää on myös
kehittää matkailupalveluja.
Mielestäni esimerkiksi ympä-
rivuotinen huvipuisto ja aree-
na tapahtumien järjestämi-
seksi, voisivat olla tulevaisuu-
dessa harkitsemisen arvoisia
hankkeita.

Kaisu Laurila-Seluska on
asunut ja työskennellyt pariin
otteeseen ulkomailla. Nämä
kokemukset ovat entisestään
lisänneet hänen kotiseutuaan
kohtaan tuntemaa arvostusta.

- En voi koskaan korostaa
tarpeeksi sitä, kuinka hieno
paikka Kiiminki on asua.
Asuin Pariisissa ja palasin, ja
palasin myös Ateenasta takai-
sin tänne Koitelinkosken ran-
noille, elämän oikeiden arvo-
jen äärelle.

Jukka Miettinen

MDA Service Oy:n toimitilat ovat tällä het-
kellä uudessa komeassa hallissa Kiimin-
gin yrityspuistossa.

Kaisu Laurila-Seluska taustalla Kiiminkijoki Koitelin
kosken alapuolella, jossa on myös hänen perheensä
koti.
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Investointihankkeen taustalla
on Kiimingin yritysalueille
vuosina 2008-2009 laadittu
ympäristön kehittämissuun-
nitelma. Euroopan aluekehi-
tysrahaston rahoittamalla
suunnitteluhankkeella laadit-
tiin mm. puisto- ja viheralu-
eiden, katu- ja risteysaluei-
den, opastamisen ja valais-
tuksen kehittämissuunnitel-
mia.

Hankkeen hallinnoinnista
vastaa KIDE - Kiimingin Ke-
hitys yhteistyössä Kiimingin
kunnan yhdyskuntapalvelu-
jen kanssa. Hankkeen ensim-
mäisen vaiheen reilun 500 000
euron investoinnit on tarkoi-
tus toteuttaa vuoden 2011
loppuun mennessä. Toisessa
vaiheessa vuosina 2012-2014
on tavoitteena jatkaa inves-
tointiohjelman toteuttamista.
Hankkeiden toteuttaminen
suunnitellusti edellyttää
myös EU:n ja valtion osara-
hoituksen saamista yritystoi-
mintaympäristöjen investoin-
teihin.

Kiimingin Yrityspuisto
nousussa
Kiimingin Yrityspuistossa ja

Kiimingin yritysalueiden
ympäristöimagohanke
käynnistynyt
Kiimingin yritysalueiden kunnallistekniikan ja ympäristön kohentamisen
investointihanke on käynnistynyt. Urakoiden kilpailutusta ja valvontaa

toteuttamaan on kilpailutettu heinä-elokuun aikana rakennuttajakonsultti.
Kiireellisimmiksi kohteiksi yritysalueilla on määritelty mm.

opastusjärjestelmän rakentaminen alueille, ympäristöjen ja viheralueiden
kunnostaminen sekä uusien tieyhteyksien rakentaminen laajenevalle

Honkimaan teollisuusalueelle.

sen välittömässä läheisyy-
dessä toimii tällä hetkellä
noin 60 yritystä. Yrityspuis-
ton alueella ja sen välittö-
mässä läheisyydessä työs-
kentelee tällä noin 300 hen-
kilöä.

Kuusamontien varrella si-
jaitsevasta Välirinteen aluees-
ta on muodostunut merkittä-
vä alueellinen palvelukeskus
myös tilitoimisto- ja muiden
yrityspalvelujen, hyvinvointi-
palvelujen, autokatsastuksen,
autojen huoltopalvelujen sekä
kahvila-lounasravintolapal-
velujen myötä. Lisäksi KIDE
pyörittää alueella Kiimingin
yrityshautomoa, jossa on mu-
kana 16 yritystä sekä näiden
lisäksi vielä lukuisia joko toi-
mivien tai käynnistyvien yri-
tysten kasvu- ja kehitys- sekä
investointihankkeita. Alueel-
la toimivien ja alueelle sijoit-
tuvien uusien innovatiivisten
yritysten näkökulmasta es-
teettisesti ja ekologisesti laa-
dukkaalla toimintaympäris-
töllä on tärkeä merkitys, kos-
ka se osaltaan edistää yritys-
ten menestymistä ja vuoro-
vaikutusta.

Noin 100 hehtaarin kokoi-
sessa Kiimingin Yrityspuis-

tossa on rakentamatonta tont-
timaata noin 30 hehtaaria ja
vapaata rakennusoikeutta yli
110 000 k-m2. Vapaita / ra-
kentamattomia tontteja on
vuoden 2010 alkupuolella
yhteensä yli 50 kpl. Yritys-
puisto on tällä hetkellä Oulun
seudulla laajimpia yhtenäisiä
teollisuusalueita Ruskon työ-
paikkakeskittymäalueen jäl-
keen. Ruskon alue ja Kiimin-
gin Yrityspuisto muodostavat
yhdessä valtatien 20 varresta
merkittävimmän työpaikka-
keskittymän Oulun seudulla.

Yritysalueiden
tulevaisuus
Uusien tieyhteyksien ja laa-
jennusalueiden myötä Yri-
tyspuistoon on odotettavissa
kymmeniä, jopa satoja uusia
työpaikkoja lähivuosina.
Ympäristön parantamiseen
ja ympäristöllisesti kestävän
rakentamisen suunnitteluun
on vahva tarve. Investoinnit
mahdollistavat vahvan kas-
vun ja sen myötä merkittäviä
työllisyys- ja yritysvaikutuk-
sia koko Oulun seudulle.
Yksi suurimmista tulevista
yrityshankkeista on Oulun
seudun ajoharjoittelurata-

säätiöllä, jonka liikennetur-
vallisuuden koulutus- ja elä-
mysympäristöön suunnitel-
lut investoinnit ovat yhteen-
sä yli 6 miljoonaa euroa.

Lähiaikoina päätettäväksi
tulevat ratkaisut mm. kaupan
suuryksiköiden sijoittumises-
ta Oulun seudulla vauhditta-
vat joko Ideapark-konseptin
sijoittumismahdollisuuksia
Välikylään tai mikäli ratkaisu
on joku muu, käynnistyy alu-
een voimassaolevan asema-
kaavan hyödyntäminen ja to-
teuttaminen välittömästi.
Joka tapauksessa kyseessä on
Oulusta 10 km säteellä lähin
näin laaja ja kasvumahdolli-
suuksia tarjoava yritysalue.
Toteutustavasta riippuen alu-
eesta voi muodostua 700 –
1500 työntekijän työpaikka-
keskittymä.

Honkimaan
teollisuusalueella
toimii yhteensä 26 yritystä.
Honkimaan alueella olevissa
yrityksissä on yhteensä 80-90
työntekijää.

Honkimaa näkyvällä pai-
kalla sijaitsevana alueena on
vetänyt viime vuosina puo-
leensa yrityksiä, joille on tär-
keää mm. näkyvyys Kuusa-
montien varrella. Honkimaan
alueen voimassaolevassa kaa-
vassa on tällä hetkellä kunnan
tarjoamia vapaita yritystont-
teja yhteensä noin 25 kpl. Lä-
hivuosina alueen kasvaessa
Honkimaan teollisuusaluees-
ta on tavoitteena muodostaa
toimiva pienyritystoiminnan
ja palvelujen alue, joka tulisi
toimimaan arviolta vähintään
noin 150 henkilön työpaikka-
alueena.

Yrityspuistokartta

Kiimingin Yrityspuiston uusimpia rakennushankkeita on Kuljetus Cykle Oy:n teollisuushal-
lirakennus. Kuljetus Cykle oy on ostanut Yrityspuistosta vajaan hehtaarin tontin ja tontille
on valmistumassa syyskuun loppuun mennessä noin 600 neliömetrin halli yrityksen toimi-
tiloiksi. Yrityksen autojen asemapaikka sekä kerättävien renkaiden kontit ovat nykyisin Rus-
kossa ja toimistotilat  Oulun keskustassa Koulukadulla. (ht)

Ympäristön ja imagon ke-
hittämissuunnitelma linjaa
yritysalueiden kehittämistä
vuosiksi eteenpäin. Kehittä-
missuunnitelmaa on tarkoi-
tus toteuttaa Kiimingin kun-
nan päättäjien hyväksymän
kunta- ja palvelustrategian
sekä elinkeinostrategian mu-
kaisesti annettujen resurssien
puitteissa. KIDE Kiimingin
Kehitys kuulee mielellään
alueiden yrittäjien mielipitei-
tä ja toiveita erityisesti tällä
hetkellä ajankohtaisen opas-
tusjärjestelmän rakentami-
seen liittyen.

Jyrki Kemppainen
elinkeinojohtaja
p. 044 499 3296
jyrki.kemppainen@kiiminki.fi

Kuljetus Cykle muuttamassa Kiiminkiin
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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! 

Sonja Berg on Tunnelmatuvan kesätyöntekijä ja hän
on hyvin ihastunut työympäristöönsä vaikka välillä kah-
viossa saisikin olla vilkkaampaa. Tuoretta kahvia ja jäät-
öitä myydään eniten.

Ohjelmapalveluyritys Back-
wood Actionin pyörittämä
kesäkahvila Tunnelmatupa
Koitelin Sahasaaressa tarjoaa
tavanomaisen kahvilatoimin-
nan lisäksi mahdollisuuden
vuokrata tiloja kokouksia tai
juhlatilaisuuksia varten. 30-
henkilön tila soveltuu hienos-
ti myös koulutustapahtumiin.

Yrittäjä Harri Tapio ker-
too, että harvemmin täällä
asiakkaat näyttävät nyrpeää
naamaa. Jatkuvasti myös hy-
vin hoidetusta ympäristöstä
ja perinteisen kauniista mai-
semista satelee kehuja. Kotoi-
san  kahvion tilat muuttavat
ilmettään iltavalaistuksessa,
kun takkatuli ja kynttilät tuo-
vat lisää lämpöä tunnelmaan.

Keväällä lukiosta valmis-
tunut Sonja Berg on kesätyön-
tekijänä Tunnelmatuvassa ja
kertoo, että kesä on mennyt
mukavasti. Viikonloppuisin
väkeä piisaa enemmän, mut-
ta ellei tapahtumia ole niin
arkisin on hiljaisempaa. Var-
sinkin helteet houkuttelevat
väkeä enemmän uimaran-
noille.

Berg kertoo, että kahvion
työntekijänä pääsee myös tes-
taamaan kielitaitoaan. Suurin

Tuvassa on tunnelmaa koskien keskellä
osa ulkomaalaisista vieraista
puhuu joko englantia tai heil-
lä on mukana suomalainen
tuttava, joka on tuonut heidät
katsomaan Koitelin kauniita
maisemia.

 – Tämä on työympäristö-
nä aivan ihana. Kun menee
kahviosta pihalle ei edes tun-
nu siltä, kuin olisi töissä. Joku
asiakas joskus sanoikin, että
on sulla aika mellevät olot,
Berg naurahtaa.

Kahviosta voi myös vuok-
rata kalastussettejä ja kalas-
tusluvatkin hoituvat paikan
päällä. Backwood Action jär-
jestää asiakkailleen elämyksiä
luonnossa liikkuen. Yhteis-
työkumppani Triblegamesin
avulla asiakkaille järjestetään
värikuulasotaa ja koskenlas-
kua kumiveneillä. Palvelutar-
jontaan, yhteystietoihin ja
ajankohtaisiin asioihin voi
käydä tutustumassa yrityksi-
en kotisivuilla
www.backwoodaction.net ja
www.triblegames.com.

Tunnelmatuvan kahvila
on toukokuun alusta elokuun
puoleen väliin avoinna joka
päivä kello 12-20 säävarauk-
sella ja sen jälkeen viikonlop-
puisin. (jk)

KIDE - Kiimingin Kehitys tar-
josi toukokuussa Oulun alu-
een median edustajille ja si-
dosryhmilleen Koitelissa
opastetun kävelykierroksen
sekä mielenkiintoisen kos-
kenlaskuretken.

Koitelin alueen tutustumi-
nen alkoi opastetulla kävely-
kierroksella Oulun seudun
oppaat ry:n johdolla, jonka
jälkeen oli koskenlaskua ku-
miveneellä. Se tapahtui am-
mattitaitoisten Oulun seudul-
la toimivan matkailuyrityk-
sen Lentojätkän kipparien oh-
jauksella. Retki alkoi varus-

Koitelia tunnetuksi
tautumisella vedenpitäviin
varusteisiin Koitelin alapuo-
lella olevassa Uiton kämpäs-
sä ja siirtymisellä Huttuky-
lään, missä varustautumista
jatkettiin koskenlaskuliivein,
kypärin ja meloin. Alkuun
Lentojätkän yrittäjä Veli-Pek-
ka Okkonen piti lyhyen kos-
kenlaskuoppitunnin, jonka
jälkeen suunnattiin kohti kos-
kia.

Puolentoista tunnin mat-
kan jälkeen nautittiin välipa-
laa avotulen ääressä. Vaihto-
vaatteita tarvittiin, sillä koski-
en pärskeissä vaatteet olivat

 Kiiminkijoen koskien kuohuissa riitti koskenlaskijoille vauhtia, jossa ainakin ensi-
kertalaisen laskijan pulssi nousi niin melomisesta kuin jännityksestäkin.

märkinä. Kaikilla oli hauskaa
ja mielenkiintoinen retki taka-
na.

Samaan aikaan 23.5 ilta-
päivälle saakka Koitelissa vie-
tettiin myös kesäkauden ava-
usta, jonne oli järjestetty pal-
jon nähtävää ja koettavaa kai-
kenikäisille. Kesäkauden ava-
uksessa polkaistiin käyntiin
myös kaikille avoin valoku-
vauskilpailu teemalla Täydel-
lisiä päiviä Koitelissa! Kilpai-
lu jatkuu vielä runsaat kaksi
viikkoa 22.8 saakka.

Arto Raappana

Uusia yrityksiä perustetaan
ennätysvauhtia Kiimingissä
KIDE – Kiimingin Kehityksen
yritysneuvonnan palveluja on
käytetty runsaasti tänä vuon-
na. Kesäkuun loppuun men-
nessä uusia yrityksiä on pe-
rustettu 37 ja lakkautettu 14
eli nettoperustanta oli 23 yri-
tystä. Viime vuoden vastaa-
vaan aikaan verrattuna luku
on lähes kaksinkertainen. Eri-
tyisesti yritystoimintaa kehit-
täville kiiminkiläisille yrityk-
sille saatiin viime vuonna en-
nätyksellisen paljon myöntei-
siä rahoituspäätöksiä.

KIDE Hautomo palvelee
yrittäjiä tai yritystoimintaa
suunnittelevia monipuolisilla
neuvonta-, hautomo-, toimiti-
la-, kehitys- ja koulutuspalve-
luilla. KIDE Hautomossa on
tällä hetkellä 16 hautomoso-
pimuksen tehnyttä yritystä,
joita autetaan yritystoimin-
nan alkuun tai kasvuun KI-
DEn oman henkilöstön sekä
ulkopuolisen asiantuntija-

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

kaartin voimin. KIDEn hauto-
moyritysten palvelut tai tuot-
teet perustuvat valtaosin käy-
tännönläheisiin uusiin inno-
vaatioihin, toisin kuin Oulun
hautomoissa hautomoyrityk-
set pääosin ovat it- ja mobiili-
teknologiaan perustuvia.

Hautomoyrityksille on
syksyksi suunniteltu pää-
omarahoitusvalmennusta,
jossa autetaan yrityksen vetä-
jää laatimaan esitysmateriaa-
li yrityksestä pääomarahoitta-
jalle. Kyseiseen koulutukseen
ovat tervetulleita myös muut-
kin kuin hautomoyritykset.
KIDE Hautomo järjestää
myös yrityksen startti-illan
syyskuussa.

Näistä ja muista syksyn
koulutustarjonnasta tiedo-
tamme KIDEn verkkosivuilla
www.kidekiiminki.fi sekä
www.hautomoverkosto.fi.

Timo Paakkola
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Kokkolan Halpa-Halli Oy
laajentaa toimintaansa Ou-
lun seudulla Kiiminkiin täl-
lä hetkellä rakenteilla oleval-
la täydenpalvelun myymä-
lällä. Uuden myymälän ra-
kennustyöt aloitettiin huhti-
kuussa ja ne ovat hyvässä nyt
vauhdissa. Kenttäpäällikkö
Janne Syri kertoo, että aika-
taulusta ollaan jopa hieman
edellä. Tavoitteena on avata
uusi myymälä lokakuussa
2010.

Myymälä sijoittuu Kiimin-
gin keskustan liikenteellises-
ti vilkkaimmalle liikepaikalle,
Kuusamontien ja Ylikiimin-
gintien risteyksessä sijaitse-
valle tontille.

 –  Vesitiivis kattohan siel-
lä jo on ja ulkoseinät pystys-
sä. Nyt siellä pojat lyö lattia-
laattoja paikoilleen ja välisei-
nien teko on meneillään. Nä-

Yhteispalvelussa palvellaan kaikissa kunnan asioissa sekä mo-
nissa Kelan, poliisin ja maistraatin asioissa. Uusina palveluina
on tulossa pankkipalveluita. Kokeilu on jo käynnistynyt Sam-
po-pankin kanssa. Tervetuloa asioimaan!

Kiimingin yhteispalvelu
Lempiniementie 2 Kiiminki

p. (08) 8193 299
yhteispalvelu@kiiminki.fi
Avoinna ma-pe klo 9-16,

ajanvarauksella ti-ke klo 16-17
www.kiiminki.fi

Uusia tontteja
kunnan alueelle

Hakomäki III kunnantontit

Kari Viik esittelee kaavailuja Hakomäen uusista ton-
teista. Alueella on ainoastaan kolme tonttia myymättä.

Kiimingin kunnan tonttitar-
jonnassa on tänäkin vuonna
mistä valita. Maanmittausin-
sinööri Kari Viik kertoo, että
Hakomäkeen tuli haettavak-
si tänä vuonna 16 tonttia,
joista 11 tuli myyntiin ja niis-
tä on enää kolme myymättä.
Alueen viisi vuokratonttia
vietiin käsistä. Syksyllä saa-
daan päätökseen alueen kol-
mas vaihe, jossa alueelle val-
mistuu lisää tontteja.

Jäälissä on ollut kolme
kappaletta kunnan tontteja ja
Honkimaalle tulee neljä uut-
ta. Kaikki ovat asuinkäyttöön
tarkoitettuja tontteja yksi-
asuntoisille taloille. Kunnan
omistamia rivi- ja kerrostalo-
tontteja ei Kiimingin alueella
juurikaan ole.

Muutaman kuukauden si-
sällä päätetään mitkä uusista
tonteista laitetaan vuokralle,
sillä vuokratonttien kysyntä

on ollut suuri. Viik kehottaa
seuraamaan kunnan nettisi-
vuja ja lehti-ilmoituksia, kun-
han tarkemmat selvitykset ja
kuvaukset tonteista saadaan
tehtyä.

Syksyn aikana tehdään
päätös vanhojen vuokratont-
tien lunastamisesta. Tonttien
nykyisille vuokralaisille tarjo-
taan mahdollisuus lunastaa
oma asuintontti kelpohin-
taan.

Lama-aika on rauhoittanut
jonkin verran tonttikauppaa
Kiimingissäkin. Pankeilta on
tavallista hankalampi saada
lainaa, mikä voi Viikin mu-
kaan olla syynä hakemuksien
vähäiseen määrään. Kyselyi-
tä tonttitilanteesta on kuiten-
kin saapunut kiitettävän vilk-
kaasti.

Jenny Kärki

Halpa-Hallin
rakennustyöt
sujuvat
vauhdikkaasti

kyvimmät keskeneräiset työt
ovat lastauslaituri, sisääntulo-
katos ja pihan kunnostus.
Myös nämä työt aloitetaan
lähiaikoina, luettelee Syri.

Rakennustyöt ja kiinteistö-
investoinnin toteuttaa Siikajo-
en Ruukissa toimiva Raken-
nusliike Lehto Oy, jonka
kanssa Halpa-Halli on harjoit-
tanut kumppanuutta aikai-
semmissa myymälähankkeis-
sa. Halpa-Hallin apulaisjohta-
ja Harri Isohanni toteaakin,
että Lehdon kanssa toteutet-
tava hanke sopii hienosti
suunnitelmiin aikaisempien
hyväksi koettujen ratkaisujen
myötä.

Jenny Kärki

Heinäkuun lopun helteis-
tä huolimatta työmiehet
urakoivat ahkerasti.

Halpa-Hallin
työmaata
heinäkuun
puolen välin
tienoilla.

Jokaiseen sarjaan voit lähettää yhden digikuvan osoittee-
seen kisa@kiiminki.fi. Kuvien tulee olla ennen julkaisemat-
tomia ja otettu kilpailuaikana 23.5.-22.8.2010 Koitelissa.
Voittajat julistetaan palkintojenjakotilaisuudessa 28.8.2010.
Jokaisen sarjan voittaja palkitaan eräaiheisella 250 euron
arvoisella lahjakortilla! Lisäksi kilpailussa jaetaan kunnia-
mainintoja. Lisätietoa ja säännöt www.koiteli.fi tai yritys-
palvelusihteeri Merja Aikiolta p. 040 701 2835

LÄHETÄ OTOKSESI KOITELIN
VALOKUVAUSKILPAILUUN!

Kilpailussa on kolme sarjaa:
- Ainutlaatuinen Koiteli
- Koiteli kutsuu
- Aktiivinen Koiteli
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Kaipaatko järkevää tekemistä, jäikö opiskelu- / työ-
paikka saamatta? Mietitkö mitä tekisit?

Hei kiiminkiläinen nuori!

TERVETULOA

Puu- ja metallipajan löydät kunnanvarikkoalueelta
Honkimaalta ja syksyllä tekstiilipaja siirtyy Honki-
ojantie 8:aan Raatinharjulta.
Tule ja kysy puu-, metalli- ja tekstiilituotteistamme.
Valmistamme tuotteet asiakkaiden toiveen mukaan.

Ole rohkea, kysyvä ei tieltä eksy.
Yksilövalmentaja Esa Salonen
p. 040–5817 789

Työpajat Kiimingissä tarjoavat vaihtoehdon jouten
oloon, puu- ja metalli- tai tekstiilipajalla

Meillä avoimia työharjoittelupaikkoja.

Kiimingissä satsataan
omaishoitoon

Kiimingin kunnassa oli vuonna 2009 yhteensä 70 omaishoitajaa ja
saman verran omaishoidettavia. Omaishoitajien määrä on pysynyt

suurin piirtein samana vuodesta 2006 lähtien.

Välikylään on valmistunut
uusi päiväkoti, jossa on 108
päivähoitopaikkaa ja siellä
järjestetään myös ensimmäi-
sen ja toisen luokan perus-
opetusta. Henkilökunta on
aloittanut jo heinäkuun aika-
na tiloihin tutustumisen, ka-
lustamisen ja muun viimeis-
telyn.

Aluepäiväkodin johtaja
Juha-Matti Pyykkönen ker-
too, että perusopetuksen
mahdollistaminen ja tilavan
päiväkodin tarve on ollut jo
vuosia olemassa. Harjannos-
tajaisia vietettiin huhtikuussa.
Heinäkuun viimeisellä viikol-
la on pitänyt todella kovaa
kiirettä, jotta saadaan tilat lap-
sia varten kuntoon.

– Todella kiva aloittaa uu-
dessa yksikössä ja meillä on
tulevaisuudessa käytössä ai-
van loistavat tilat. Rakennuk-
sessa käytetään maalämpöä,
joka on melko uutta teknolo-
giaa julkisissa rakennuksissa
ja järjestelmä mahdollistaa
myös sen, että täällä on hel-

Uuden päiväkodin tilat ovat
valmiina pienille asiakkaille

Toinen elokuuta Kepposet, Metkut, Jekut, Kujeet, Kolttoset ja Konnan-
koukut aloittavat aloittivat uusissa tiloissa Välikylän Raivaajankujalla.

Pilailutermein nimetyt lapsiryhmät valloittivat jo maanantaina
Raivaajakuja kolmeentoista rakennetut erittäin energiatehokkaat tilat.

teilläkin viileämpi ilma, mikä
on lapsillekin mukavampi,
Pyykkönen kertoo.

Useimmissa päiväkodeis-
sa lapsiryhmät on nimetty
kovin hempeästi. Loppujen
lopuksi tultiin siihen tulok-
seen, että ei kovin moni poi-
ka halua kukkaisryhmään.
Kepposet (0-2 -vuotiaat), Met-
kut (2-4 -vuotiaat), Jekut (per-
hepäivähoitoryhmä), Koltto-
set (3-5 -vuotiaat), Kujeet (5 -
vuotiaat) ja Konnankoukut
(esikouluryhmä) ovat mielui-
sampia sekä tytöille että po-
jille. Marjut Hoikkala aloitti
maanantaina kaikkein pie-
nimpien eli Kepposten kaitse-
misen.

– Kyllä sitä itsekin oli aluk-
si melko sekaisin ryhmänimi-
en kanssa, mutta nyt kun ne
ovat tulleet tutummiksi niin
osaa neuvoa vanhempiakin
jos sekavuuksia sattuu, hän
kertoo.

Hoikkalalle uuden päivä-
kodin käynnistämiseen liitty-
vät kiireet tulivat tutuiksi kun

hän oli mukana Laivakan-
kaan päiväkotia perustettaes-
sa. Muun henkilökunnan ta-
voin hän on ihastuksissaan
uusien tilojen mahdollisuuk-
sista ja ulkonäöstä.

Pyykkösen mukaan raken-
nuksen urakoitsijoilla on ollut
selkeä tahto tehdä asiat hyvin,
eikä missään ole menty siitä
mistä aita on matalin. Raken-
nus on erittäin ympäristöys-
tävällinen ja energiatehok-
kuus perustuu muun muas-
sa hyviin lämmöneristysomi-
naisuuksiin. Lämmitysener-
gian tarve on vain viidesosa
ja hiilidioksidipäästöt vain
reilu kolmasosa verrattuna
rakentamismääräysten mu-
kaiseen toteutukseen.

Hankkeen rakennuttaja-
konsulttina on toiminut Pro-
jektipalvelu Prodeco Oy ja
pääurakoitsijana Hartela-Fo-
rum Oy.

Jenny Kärki
Heinäkuussa vielä Välikylän päiväkodin pihapiirissä ei näkynyt yh-
tään lasta. Vilinä ja vilske on alkanut tällä viikolla.

Välikylän päiväkodilla aloittava henkilökunta odottaa innoissaan pienien asiakkai-
den saapumista. Positiivisen asenteen kuulee myös vähän väliä porukan täyttä-
vistä naurukohtauksista.

Omaishoidettavia löytyy kai-
kista ikäluokista. Omaishoi-
don tuen saajat jakaantuivat
vuonna 2009 ikäryhmittäin
seuraavasti: 0-17–vuotiaita oli
9 henkilöä, 18-64–vuotiaita oli
17 henkilöä, 65-74–vuotiaita
oli 9 henkilöä ja yli 75-vuoti-
aita oli 35 henkilöä.

Omaishoidon tuki on laki-
sääteinen palvelu, joka kui-
tenkin perustuu harkinnan-
varaisuuteen. Sen johdosta
omaishoidon tuen myöntä-
misperusteet voivat vaihdel-
la eri kuntien kesken. Vuon-
na 2009 laaditussa ikäihmis-
ten laatusuosituksessa tode-
taan, että 5-6 prosenttia yli 75-
vuotiaista tulisi olla omaishoi-
don tuen piirissä. Kiimingis-
sä yli 75-vuotiaista on omais-
hoidon tuen piirissä yli seit-
semän prosenttia.

Vanhustyönjohtaja Päivi
Laukkanen kertoo, että kun-

ta on tarkoituksella satsannut
kotona asumiseen ja sen tuke-
miseen.

-Omaishoidon tuesta so-
vittaessa kartoitetaan per-
heen kokonaistilanne ja mah-
dollinen lisäavun tarve. Ja
kun kotiin saa riittävästi apua
riittävän varhaisessa vaihees-
sa, niin se auttaa jaksamaan
myös omaishoitajaa, Laukka-
nen pohtii. Omaishoitajien
työtä voidaan tukea kotihoi-
don palveluilla, päivätoimin-
tapäivillä, vertaisryhmillä ja
tarjoamalla vuorohoitoa.

Laukkasen mukaan ennal-
ta ehkäisevään työhön sijoite-
tut eurot näkyvät selvinä
säästöinä esimerkiksi vanhus-
ten laitospalveluissa.

–Kiimingissä käytettiin
vuonna 2008 vanhusten lai-
tospalveluihin 69 euroa asu-
kasta kohden, kun vastaavasti
Pohjois-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirissä käytettiin van-
husten laitospalveluihin kes-
kimäärin 125 euroa asukasta
kohden.

Kiimingin kunta tekee tii-
vistä yhteistyötä omaishoita-
jien etuja valvovan Oulun
seudun omaishoitajat ja lähei-
set yhdistyksen kanssa.

–Tälläkin hetkellä yhdis-
tyksessä on meneillään palve-
luohjaukseen suuntautunut
projekti, jossa työskentelee
kaksi työntekijää. He ovat
mukana erilaisissa tapahtu-
missa ja tarjoavat omaishoito-
perheille tukeaan maksut-
tomasti. Rakentava yhteistyö
julkisen ja kolmannen sekto-
rin välillä on välttämätöntä
tämän päivän yhteiskunnas-
sa, kiteyttää Laukkanen.

Eila Silfver
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Liikasentie 10, 90900 Kiiminki

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

jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi

Maalauspalvelu 
R.Kurtti Oy

Sisämaalaukset, Tasoite- ja roiskekatot, 

Ulkomaalaukset

p. 0400 890 662

Terveystie 6, 90900 Kiiminki Puh. 020 522 2031, fax. 020 522 4270
www.lahivakuutus.fi

Suomalaista
vakuutuspalvelua

Sinun ja
kotiseutusi
puolesta

maahantuojalta
HURJAN EDULLISESTI
käyttövaatteet
KOKO PERHEELLE

p. 08-816 7400

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

Kotipiika

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

LAHJAIDEA!
Siivouslahjakortti

• Kotisiivous
• Asiointipalvelu
• EläintenhoitoSATU

Kiimingin Jäälin Yrityspuistossa kuntohoitaja-hieroja yrittäjänä
toiminut Johanna Määttä, yritys Lammassammal, on ostanut
yhdessä puolisonsa Janne Määtän kanssa Syötteen Eräpalvelut
Oy matkailuyrityksen liiketoiminnot Pudasjärven Syötteeltä.
Yrityksen myivät 16 vuotta sitä vetäneet Kaarina Siltakoski ja Unto
Myllyvirta. Toiminta siirtyi uusille omistajille kesäkuun alusta.
Toiminta Syötteellä jatkuu entiseen malliin. Syötteen Eräpalve-
lut kehittyy uusien resurssien myötä uusille urille unohtamatta
pitkän historian tuomaa velvoitetta.

Syötteen Eräpalvelulle
uudet yrittäjät Kiimingistä

Syötteen Eräpalvelut Oy
Oksanperäntie 364, 93280 Syöte
Johanna 0400 604 772, Janne 050 528 6441
johanna.maatta@syotteenerapalvelut.fi

Palveluitamme
Kesällä: Kalastus, metsästys, kanoottivaelluk-
set, vaellukset, savusauna, kotaruokailu, turve-
sauna ja Jonnan hyvinvointipalvelut
Talvella: Koiravaljakko-, moottorikelkka- ja
potkukelkkasafarit, lumikenkäretket, porotila,
erätulet, savusauna sekä kokouspalvelut

Kiiminki, Airi Kälkäjä
Puh. 040 589 4654

airi.kalkaja@luukku.com

Siivousliike AJ-Siivous

Muistathan myös koitalousvähennyksen!
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Kankaiden leikkuu-, myynti-,
korjaus ja ompelupalvelu

Kohokuja KIIMINKI, p. 8161 862

• Kaikki alan palvelut
• Hautakivet • Kaiverrukset

Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 8161 670, 0400 387 047

Kuntouttavaa asumispalvelua

Saarisenkuja 7, 90940 Jääli

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

Liity Kiimingin Yrittäjiin

www.yrittajat.fi

Laivakankaan koulun stipendien saajat.

Stipendejä
koululaisille
Kiimingin Yrittäjät lahjoittivat koulujen päättäjäi-
sissä Kiimingin koulujen oppilaille stipendejä.
Laivakankaan koululla stipendien saajat olivat Karo-
liina Vesa ja Janne Törmänen. Jokirannan koululla
stipendien saajina olivat Salla Käsmä ja Eljas Körkkö.

Yllä ja alla: Jokirannan koulun stipendien saajat.

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

Leinosentie 2, 90940 Jääli
Kiimingin Murske KyKiimingin Murske KyKiimingin Murske KyKiimingin Murske KyKiimingin Murske Ky
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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

Tuohimaantie 12, 90900 Kiimingin liikekulma
www.kiinteistoaitta.fi

KIINTEISTÖ AITTA LKV

Paikallista osaamista
Asunto, Kiinteistö ja Maa-alueiden kaupassa

Tilaa maksuton arviointi
Vesa Hintsala LKV

Julkinen kaupanvahvistaja
p. 040 588 2055

MIRACULOS

Kiimingin Urheilijat
toimii vilkkaasti

Ulkona +32 hellettä ja sisällä melkein sama, mutta Päivi Pakkala-Piuholan ohjaa-
malla step-tunnilla jaksettiin kuntoilla. Etualalla Merja Riikola (vas.), Eija-Riitta Hä-
mäläinen ja Raakel Pyykkönen.

Kiimingin Urheilijoiden kulu-
va suvi on ollut urheilun täy-
teinen. Pesäpallojaoston voi-
mankoitos koettiin kesäkuun
puolenvälin jälkeen kun viiti-
sensataa pohjois-pohjalaista
pesäpalloilijaa kokoontui Kii-
minkiin leirille. Tämän lisäk-
si KiimU:n omat juniorijouk-
kueet ovat osallistuneet lei-
reille eri puolella Suomea ja

pelanneet pelejä.
Suunnistusjaosto järjesti

heinäkuun viimeisenä lauan-
taina pohjois-pohjanmaan
piirin keskimatkan aluemes-
taruuskilpailut Huttukylässä.
Vaikeakulkuinen maasto oli
haaste suunnistajille. Järjestä-
jille kisojen järjestäminen
metsässä oli puolestaan haas-
teellinen työ. Kisoissa otettiin

käyttöön uusi kartta, jolla pi-
detään myös Oulu-rastit tiis-
taina 5.8. KiimU järjestää ke-
sän neljännet Oulurastit syys-
kuun 23.päivä. Aiemmin se
on järjestänyt Oulurastit tou-
kokuussa Jäälissä ja kesä-
kuussa Honkimaaalla.

Yleisurheilujaoston nuoret
ovat treenanneet kaksi kertaa
viikossa kirkonkylän urheilu-

kentällä. Tänä kesänä lämpö
on siivittänyt urheilijoita hy-
viin suorituksiin. Osa nuoris-
ta on myös osallistunut kilpai-
luihin kesän aikana. Kesä-
kuussa yleisurheilujaosto jär-
jesti piirikunnalliset nuorten
heittokisat ja kesäkisat kehi-
tysvammaisille. Syyskuussa
jaosto järjestää veteraanien
kansalliset heittokarnevaalit.

Terveysliikuntajaoston
ryhmäliikuntatunnit ovat ve-
täneet jumppaajia Kimmok-
keessa koko kesän. Tämän
kesän ehdoton vetonaula on
ollut zumba, jota on voinut
harrastaa KiimU:ssa kaksi
tuntia viikossa. Tällä hetkellä
terveysliikuntajaosto suun-
nittelee syksyn tuntiohjelmaa.
Tarjonnasta pyritään teke-
mään monipuolinen, jotta
mahdollisimman moni löytäi-
si itselleen sopivan ryhmälii-
kuntatunnin.

Voimailujaosto järjestää
Kiiminki-päivillä leuanvedon
SM-kilpailut ja syyskuussa
“Örmy-voimailukisat” Kim-
mokkeessa. Syksyllä toimin-
tansa jatkavat myös hiihtoja-
osto ja lentopallojaosto. Syys-
kuun lopulla 25.päivä osa Kii-
mingin Urheilijoiden juoksu-
koululaisista pääsee kokeile-
maan pitkänmatkan juoksua
Kiiminki-maratonissa.

Päivi Mikkonen

PARTURI KAMPAAMO

KAROLIINA
Riitta ja Eija

Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261

Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14, kesäla suljettu

Kimmokkeen alue veti suunnistajia kun KiimU:n suunnistusjaosto järjesti Oulu-rastit Honkimaalla kesäkuussa.

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212
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