MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN,VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA
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Kiimingin Yrittäjät ry

KUNNAN
JA KIDEN
SIVUT 12-15
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Kiimingin Yrittäjien pikkujoulu

AKTIIVISTA

Kiimingin Yrittäjät RY:n pikkujoulut pidetään
lauantaina 11.11. klo 18.30 alkaen Hannuksen entisellä koululla.
Jouluruokailu,Vuoden Yrittäjän palkitseminen ym mukavaa.
Illalliskortin 20 euroa voi lunastaa Pelkosen Painotuotteelta
tai Kiimingin kymppikioskilta ke 8.12 saakka.

TERVEYTTÄ
Palveluksessasi
hierojat,
personal trainerit,
		
fysioterapeutit

Lisätietoja Aulis Roininen tai Jaana Kujala-Roininen
okoulu puh. 0400 100 035
t
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jäsenet puolisoineen!

Sä
vie ästä
ka 10
ve 0 e
rit ur
lef oa
faa ja
n!

S
O
M
A
A
K
KOKäRy aTuTtokIoulu pahan sään aikana

:00
.01.11 / klo: 17
07.12.10 / 10pu
33
55
1, h. 08 554
Kirjastonkuja
itukset!
o
al
n
lu
u
O
s
Katso myö

jouluTalvi tarjoaa sinulle luonnolliset olosuhteet tehokkaampaan oppimiseen. Aloita autokoulu
tammikuussa ja saat reilun annoksen liukkaan- ja pimeänajoa – perusajotaidot tulevat siinä
ajoaikojakin
sivussa kuin itsestään. Talvella kortin ajaminen voi myös olla nopeampaa kuin kesällä,
euron
saattaa löytyä helpommin itsellesi mieluisaan aikaan. Ilmoittaudu nyt! saat yhteensä 160
edut (100 euron alennuksen kurssimaksusta ja 6 leffalippua)

puh. 08 554 5533, www.movia.fi

Tuohimaantie 12
90900 KIIMINKI
puh. 010 387 8150
info@kiifys.fi

Kumputie 35 as. 6
90940 JÄÄLI
faksi (08) 816 2950
www.kiifys.fi

MAINIO AIKA AUTOKOULULLE!
Uudet kurssit alkavat:
JÄÄLISSÄ aina parittoman viikon
maanantai klo 18
TUIRASSA joka
maanantai klo 17

Ota yhteyttä ja tule mukaan!

050 440 4004

www.autokouluajuri.fi
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Lauri Mikkonen palkittiin Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien
syyskokouksessa Vuoden paikallisyhdis-tyksen puheenjohtajana. Palkintoa luovuttamassa Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien puheenjohtajan Jorma Kortesoja.
Uuden Oulun perustamiseen liittyen Kide, Kiimingin kehitys, lopettaa toimintansa vuodenvaihteessa. Kide perustettiin
tuottamaan yritysneuvonta- ja kehittämispalveluja yrityksille
ja yrittäjiksi aikoville. Yrittäjien mielestä Kide on onnistunut
tehtävässään hyvin. Erityisesti yrityshautomon toiminnan
myötä, uusien yrityksien määrä on kasvanut Kiimingissä
merkittävästi. Alkuvaiheessa elinkeinoliikelaitos tuotti yrityspalvelut yhdessä Oulun Yrityspalvelukeskuksen kanssa. Yrittäjistä YPK koettiin hieman hankalaksi lähestyä ja palvelujen
käyttö jäi vähäiseksi. Kun esitykset elinkeinoliikelaitoksien
yhdistämisestä ja Business Oulun perustamisesta julkistettiin,
heräsi yrityskentässä keskustelua siitä, onko tämä paluuta entiseen. Huoli nimenomaan yrityksen perustamista harkitsevien
neuvonnasta ja kannustamisesta nousi esille.
Business Oulu esittäytyi 9.11 Kiimingin valtuustosalissa.
Paikalla oli runsaasti yleisöä, yrittäjiä, päättäjiä ja muita
asiasta kiinnostuneita. Johtaja Juha Ala-Mursulan selonteko
uuden elinkeinoliikelaitoksen käynnistämisestä ja tavoitteista
loi uskoa tulevaan ja poisti ennakkoluuloja. Ala-Mursula ei
pitänyt mahdottomana ajatusta, että Kiimingissä voisi toimia
palvelupiste yrittäjille esimerkiksi yhteispalvelupisteen
yhteydessä. Tilaisuudesta jäi osallistujille hyvin positiivinen
vire. Toivottavasti Business Oulu menestyy ja pystyy omalta
osaltaan auttamaan yrityksiä kasvu-uralle.
Sitten tapahtumia maailmalta. Taisi olla tämän lehden kevään numero, kun kirjoitin Kreikan jättimäisestä tukipaketista,
sen piti rauhoittaa “markkinat”. Euroopan pankkien kunto
testattiin, heikkoja lenkkejä ei löytynyt. Juuri ennen tämän
lehden ilmestymistä valtionvarainministerit päättivät tukensa
Irlannille, joka oli kauhistuttavan suuri summa. Ei tarvitse
mennä ajassa paljon taaksepäin kun Irlantia pidettiin taloudenpidon ja kasvun mallimaana, olikohan sittenkään.
Eräs erittäin arvostettu talouden tutkija ennusti, että jos
meillä Suomessa ei tehdä merkittäviä ratkaisuja julkisen
sektorin vajeen kanssa, olemme kymmenen vuoden kuluttua
samassa jamassa, kuin Irlanti nyt.
Mitä pitäisi tehdä? Yrittäjyyden kehittäminen ja tukeminen
on yksi keino. Erityisesti pien- ja keskisuuri sektori luovat
pysyviä työpaikkoja runsaasti. On vain huolehdittava, että
toimintaedellytykset ovat kunnossa.
Vuosi on jälleen päättymässä ja adventtiaika on alkanut.
Monelle meistä joulukuu on vuoden kiireisintä aikaa. Toivotan
jaksamista!
Kaikkien yrittäjien puolesta, parhaimmat kiitokset kaikille Kide -toiminnassa mukana olleille ja henkilökunnalle.
Toivotan menestystä uusissa tehtävissä!

Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää
itsenäisyyspäivää ja joulunaikaa!
Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja

Kuuluuko
heikompia auttaa

Monet kerrat olen miettinyt onko
ihmisen muisti lyhyt vai haluammeko tieten tahtoen unohtaa sellaisiaasioita jotka eivät ole tarpeeksi
populistisia ja hetkeä kaivelevia.
Suomea kovin kourin koskettanut taantuma, josta selvittiin oikeilla tukitoimilla, on jo takanapäin.
Elämme nousuaikaa joka enteiden
mukaan voi jäädä lyhyeksikin ,jos
ajattelemme esimerkiksi Euroopan
valuuttatilannetta. Suomen selviäminen taantumasta, perustui
hyvien ja rohkeiden päätösten tekoon valtionhallinnon toimesta.
Toivottavasti päättäjät ovat
valmiit käyttämään, myös EU:n
kohdalla, rohkeutta ja viisautta.
Oikeat auttavat toimet takaavat
saman nousukauden, vaikkakin
varmasti hitaamman sellaisen, koko
Eu:n alueelle. Euroopan vakaus ja
vahvuus tuo myös Suomellemme
vakautta ja vahvaa kasvua.
Oma maakuntamme tulee
selviämään tästäkin myllerryksestä aivan hyvin. Tämä perustuu
mielestäni niihin kahdeksaan lihavaan vuoteen jotka tulevat Fennovoiman myötä, heidän aloittaessa

voimalahankkeen. Tuona aikana
on varmasti jo Eurooppakin saatu
tasapainoon.
Nyt erityisen tärkeää on tuoda
esille meidän kaikkien toimesta
Fennovoiman hallinnolle, miksi
juuri meidän maakuntamme on
se paras vaihtoehto rakennuskohteeksi.
Haastankin kaikki yhteisöt, päättäjät ja elinkeinoelämän edustajat
viestittämään erilaisten lausuntojen
ja kannanottojen muodossa Fennovoimalle meidän vahvuuksistamme.
Joulun lähestyessä meidän
kaikkien tulee kuitenkin muistaa
ystäviä, läheisiä ja tietenkin omaa
perhettämme. Vaikka aika jota
elämme on kiireistä, annetaan näille
läheisillemme hetki läheisyyttä.
Haluan samalla toivottaa kaikille Teille lukijoille hyvää ja rauhallista joulua.

Jorma Kortesoja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät ry:n vpj

Valtakunnalliset
Yrittäjäpäivät Turussa

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät olivat tänä vuonna 22-23.10 Turussa,
jossa Suomen Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi seuraavan kahden
vuoden ajaksi valittiin Mikko Simonlinna Pukkilasta. Häntä onnittelemassa Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen.

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Pien- ja keskisuuret
yritykset luovat pysyviä
työpaikkoja

Julkaisija:
Vastaava toimittaja:
Toimittajat:
Ilmoitusmyynti:
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Sivun taitto:
Painopaikka:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

www.ppy.fi

p. 311 4677

Uusia jäseniä
Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt
viime kesästä lähtien 10 uutta
jäsentä. Kaikkiaan Kiimingin
Yrittäjissä on 134 jäsentä.
Customer-oriented massage
on Sari Pikkaraisen Jäälissä oleva
hierontayritys.
Malen Onnipuu, yrittäjänä
Marja-Leena Holappa, valmistaa ja
myy Jäälissä puutuotteita.
Metsäkoneurakointi Jouni
Lesonen hoitaa Jäälistä käsin
metsäkoneurakointia ja puunkorjuuta
Nilax Oy, yrittäjänä Hannu
Säävälä Jäälissä, toimiala on rakennus- ja kiinteistöalan projektitoiminta, kiinteistöjen osto ja myynti
sekä yritys hoitaa myös rakennusten saneerauksia.
Oulun Seudun Tilineuvonta
Oy on Inkeri Seppäsen omistama
tilitoimisto Jäälissä.
ProEt Oy, yrittäjänä Annu Haho,
toimii Kontiossa ja hoitaa sosiaalija terveysalan koulutuksia ja konsultointeja.
Puuhamiehet Petri Laurilan
toimialaan kuuluu rakentaminen
ja remonttipalvelut.
RT-Remontit Oy, yrittäjänä Petri Kutilainen, tuottaa ja myy ATKohjelmistoja maailmanlaajuisesti,
tekee kotisivuja ja tuottaa niiden
sisältöjä sekä suorittaa projektikonsultointeja ja projektijohtamista.
Vuotostop Oy, yrittäjänä Antti
Tikkanen Jäälissä, toimialana on
rakennustoiminnan tuotteiden
valmistus, asennus ja myynti.

Tervetuloa toimintaan mukaan!
Kiimingin Yrittäjät ry
Lauri Mikkonen
Heimo Turunen, Esko Leipälä, Jukka
Miettinen, Arto Raappana
Heimo Turunen, Arto Raappana, Pauli
Tiiro
VKK-Media Oy
Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani
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K-Supermarket Ateriassa
entistä laajempi tuotevalikoima
Laajentunut K-Supermarket
Ateria on avannut ovensa ja
palvelee entistä ehompana
kiiminkiläisiä asiakkaitaan.
K-Supermarket Ateria on
kasvanut kolmellasadalla
neliöllä, kun entisen Alkon
tilat remontoitiin sen käyttöön.
-Uusimme samalla myös
kalustoa ja lisäsimme tuotevalikoimaamme noin tuhannella uudella tuotteella.
Tässä uudistuksessa on
lähtökohtaisesti huomioitu
paikallisuus, kiiminkiläisyys.
Eli me kyselimme ennen
remonttia asiakkailtamme
mitä he haluavat, ja nyt me
tarjoamme sen heille, sanoo
kauppias Petri Kumpulainen.
Syksyllä alkaneen remontin lopputuloksena on tavallista parempi ruokakauppa,
mitä uudistuksella alun perin lähdettiinkin hakemaan.
Hyllytilaa kaupasta löytyy
huomattavasti aikaisempaa enemmän. Myös K-Supermarket Aterian suosittu
Herkkutori on parantunut
entisestään.

UTAJÄRVI
PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825
www.utacon.ﬁ

HIUSHOITOLA
PARTURI-KAMPAAMO MARIETTE

Kauppias Petri Kumpulainen kertoo olleensa Kiimingissä kauppiaana asiakkaita
palvelemassa kymmenen vuotta.
-Meillä on Kiimingin ainoa Herkkutori perinteisine
palvelutiskeineen. Sieltä
asiakkaat saavat nopeasti ja
kätevästi lounaan mukaansa.
Tarjolla on monipuolisesti
lämmintä ruokaa, ja Herkkutoriltamme löytyy muun
muassa salaatteja sekä grillattua lihaa ja kalaa.

Ammattitaitoinen
henkilökunta
K-Supermarket Aterian
kauppias on tyytyväinen
lopputulokseen ja on vakuuttunut, että myös asiakkaat tulevat olemaan samaa mieltä.
Tulevaisuudessa suosio tulee
varmasti kasvamaan entises-

tään; onhan K-Supermarketin
kahdenkymmenen ihmisen
henkilökunta ammattitaitoista ja osaavaa väkeä.
-Olen erittäin ylpeä
henkilökunnan osaamisesta. Tänä vuonna tulimme
toiseksi valtakunnallisessa
supermarkettien mestarimyyjäkilpailun joukkuekilpailussa ja joukkue oli
jo kolmatta kertaa peräkkäin Pohjois-Suomen paras.
Alkuvaiheessa kilpailussa
oli mukana yhteensä 170
kauppaa, ja me etenimme
karsintojen kautta kolmen
parhaan joukkoon finaaliin,
joka oli 6.11. Tampereella,
sanoo Kumpulainen.
K-Supermarket Aterialla
on edessään mielenkiintoinen ajanjakso. Kilpailutilanne
Kiimingissä on muuttunut,
mutta toiminnaltaan tehostanut ja tuotevalikoimaan
laajentanut K-Supermarket
Ateria pääsee tekemään joulukauppaa uudistuneissa
tiloissa.
-Uskomme omaan toimintaamme, ja olemme
oikeilla jäljillä siinä, mitä
kiiminkiläiset haluavat. Olen
ollut Kiimingissä kymmenen vuotta, ja minusta tämä
on mukava paikka, jonne
on hyvä jäädä asiakkaita
palvelemaan.

Jukka Miettinen

Auto-ja metallityö
Tehokkuus

Monipuolisuus

Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996

uudisrakentaminen
saneeraus
kvr-rakentaminen
Yritystie 5
90940 Jääli
www.ltm.fi

VIRALLINEN
METALLINKIERRÄTYS
TERMINAALI!

UTACON OY

Valtakunnallisessa mestarimyyjäkisassa Kärppäpaidat päällä vasemmalla takana
hopeaa saavuttanut Kiimingin Aterian joukkue Marjo Luomanen, Johanna Jaara,
Anna-Kisa Heikkilä ja Taina Tuohimaa. Voittajajoukkue K-Supermarket Hämeenkyrö edessä ja pronssia saanut K-Supermarket Pudasjärven joukkue oikealla.

Laatu

OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA!

p. 08 - 816 1660
f. 08 - 816 1881
p.040 - 587 3345

Fiksu

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

p. 040-5537214 Kiimingin Yrityspuisto

www.auto-ja-metallityo-fiksu.net

Tuula Laitinen
Suokuja 34 Välikylä
Ajanvaraukset puh. 816 6774
Matkapuhelin 040 552 5197

Meiltä: Universal stone - Yleispuhdistusaine

Sähköurakointi ja -suunnittelu
Kiiminki-Jääli alueilla

SÄHKÖALA OY
Tukkikuja 3, 90940 Jääli

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

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

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

JÄÄLIHALLI

Toivottaa Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta !
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• Kivi- ja vihertyöt
• Remonttipalvelut
• Pihasuunnittelu
• Kiinteistöjen hoitotyöt

www.rakennusjarkimo.fi

KIINTEISTÖ

AITTA Lkv

Asunto, Kiinteistö ja Maa-alueiden kauppaa
Tilaa maksuton arviointi

Vesa Hintsala LKV,
Julkinen kaupanvahvistaja
p. 040 588 2055

Kiinteistöaitta, Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki
www.kiinteistöaitta.fi

Kiimingin Yrittäjiin kaksi uutta hallituksen jäsentä:

Monipuolista rakennusalaan
liittyvää palvelua
Kiimingin Yrittäjien tämän vuoden
syyskokouksessa valittiin hallitukseen
kaksi uutta jäsentä Kiimix Oy:n yrittäjä
Lauri Ojala ja pientalorakennusalan
Purolta Oy:n yrittäjä Mika Päkkilä. Esittelemme molemmat yritykset.

LVIS-monitoimiosaamista

Yhden luukun LVIS-palvelut
Kiimixin tapaan tarkoittaa
sitä, että yrityksessä kyetään
tekemään lämpö-, vesi- ja
ilmastointi- ja sähköasennukset sekä niihin liittyviin
kuuluvat automaatioasennukset. Näiden lisäksi Kiimix
palvelee kylmäasennuksissa
ja öljylämmityspuolen huolto-, korjaus- ja asennustöissä, sekä huoltaa ja korjaa
maalämpö-, vesilämpö- ja
ilmalämpöpuolen tuotteet.
– Meillä on vakituiseen
viisi henkeä töissä, ja kaikki
työntekijät ovat monitoimiosaajia, Kiimix Oy:n yrittäjä
Lauri Ojala kehuu porukkaansa.
Yksi yleensä vaikeammin

löydettäviä palveluja, joita
Kiimixillä on tarjota, ovat
lämpökamerakuvaukset.
Kylmyyttä ja vedontuntua
saattaa aiheuttaa myös kosteussulun ja tuulensuojien
ilmavuodot. Ne selviäisivät
tiiviysmittauksilla, joiden
tekemiseen Kiimixillä niin
taidot kuin varusteetkin.
Lauri Ojala neuvoo kaikkia rakentajia tekemään
tiiviysmittaukset uusissa
rakennuskohteissa jo siinä
vaiheessa, kun kosteussuojat
ja kipsilevyt ovat paikallaan,
mutta ennen kuin lopulliset
pinnat tai tapetit on asennettu.
– Tämä olisi kaikkien osapuolten kannalta edullisinta, Ojala painottaa. Totta,
ilmavuotoja tapahtuu jo

pelkästään liian kiireellä
tai huonolaatuisilla kosteussulkuteipeillä tehtyjen
rakennustöiden vuoksi,
mikä on yllättävän yleistä
nykyrakentamisessa. Niiden
uusiminen viimeisteltyjen
pinta-asennusten jälkeen
tulee tyyriiksi!
Kiimix on saanut eräänlaisen korkean tason laatuarvosanan silloin, kun Enston
tytäryhtiö Enervent valitsi
Kiimixin Pohjois-Suomen
LVIS-huoltofirmakseen.

Purolta rakentaa
halutuimmat
lämmitykset

Vielä jokin aika sitten Kiimingin Purolla asuva LVI-alan
yrittäjä Mika Päkkilä asensi
lattialämmityksiä omalla
nimellään, ja yhtiömuotona
oli toiminimi. Muutama
viikko sitten yhtiömuoto
vaihtui osakeyhtiöksi, ja samalla vaihtui yrityksen nimi.
Purolta Oy:ksi.
Yritys myy ja asentaa
vesikiertoisia lattialämmi-

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET
HANHITIE 13, 90150 OULU
Puh. (08) 818 0100
www.sahkopolar.fi,
etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

tyksiä ja maalämpöpumppuja. Rakennuskohteina ovat
olleet pääasiassa omakotija rivitalot, hallit ja jonkin
verran myös kerrostalot.
Pientalorakentamisessa vesikiertoinen lattialämmitys
valtaakin alaa. Se asennetaan
jo lähes 80 prosenttiin uusista
rakennuskohteista.
Sama tekniikka sopii
muuhunkin kuin asuntojen
lattioiden lämmittämiseen.
Lämpimät putket pitävät
sulana porrasliuskoja ja
pyörätuolinousuja, parkkihallin ramppeja ja teollisuushalleja.
Saneerauskohteissa nykyiset lattialämmitysputket
voidaan asentaa suoraan
entisen lattian päälle asennuslevyyn ja päälle tulee kipsivalu. Tämä rakenne nostaa
lattian pintaa minimissään
vain pari senttiä.
Maalämmöllä on lämmitetty taloja 70-luvulta
lähtien ja lämmitystapa on
lisännyt suosiotaan koko
ajan. Usein myös lämmitysjärjestelmän saneeraajat
päätyvät maalämpöön.
Maaseudulla, jossa tonttikoko ei ole kovin ahdas,
maalämmön keräiminä
toimivat putket voidaan
asentaa reilun metrin syvyyteen maanpinnan suuntaisesti vaakaputkistoksi.
Kaupunkien ahtaammilla
tonteilla putkisto asennetaan
pystysuoraan porakaivoon.
Putkisto voidaan asentaa
myös veteen esim. järveen
tai mereen.
Joihinkin maalämpöpumppumalleihin voidaan
liittää myös aurinkoenergia
erillisten katolle asennettavien keräimien avulla.

Esko Leipälä
Kiimingin Yrittäjien uudet jäsenet Lauri Ojala ja Mika Päkkilä olivat mukana 9.11
pidetyssä yrittä-jäillassa Kiimingin kunnanvirastolla.

Rengasliike
KEIHÄSKOSKI KY
MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ

Rengasmyynti
Asennus
Korjaus
Hydrauliikkaletkut

Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

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

Pekka 0400 581 360
Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki
Puh. 817 7187
rengasliike@keihaskoski.fi

www.keihaskoski.fi

Palvelumme
paranevat
entisestään
Viihtyisässä palvelukodissamme Jäälinjärven rannalla on 9
asiakaspaikkaa. Tarjoamme ympärivuorokautista huolenpitoa ikäihmisille, jotka selviävät yhden avustajan turvin.

Laajennamme palveluitamme. Tarjoamme nyt myös
kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, kotiutuspalvelua, kauppaja asiointipalvelua ja saattoapua.
Lisäksi saat meiltä:
• lapsiperheille kotiapua
• saunotus- ja pesuapua
• päivätoimintaa

• pieniä kodin kunnossapitoja korjaustöitä
• kiinteistönhoitoa (pihatyöt,
lumenluonti, halkojen teko)

Kotitalousvähennysoikeus tai palvelusetelimahdollisuus.

Kehäkuja 1

I

90940 Jääli

I

puh. 040-846 8206

I

www.pihlajaranta.fi
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Kiimingin Halpa-Halli - yksi suurimmista

Maksimaalista palvelutarjontaa
Kiimingin suurin vähittäiskaupan
yksikkö Halpa-Halli avasi ovensa asiakkaille lokakuussa. Se työllistää runsaat
30 kaupan alan työntekijää. Kiimingin
myymälä kuuluu koko HH-ketjun
monipuolisimpiin.

Tavanomaisen Halpa-Hallien
käyttötavaratarjonnan lisäksi
tarjolla ovat myös elintarvikkeet, HHsportin tuotteet
ulkoiluun ja erämiehille, ja
matkalaisille taukopaikka
parisatapaikkaisessa lounasravintolassa ja HHcafessa.
Risteykseen Kuusamontien ja Haukiputaan-Ylikiimingintien kainaloon rakennettuun Halpa-Halliin
on helppo koukata, kulkipa matkaaja itä-länsi tai
pohjoinen-etelä-linjalla. Viikonloppumatkaajien määrä
näkyy jo nyt Halpa-Hallin
asiakasvirroissa. Kuusamontiellä liikkuvat viikonloppulomailijat noutavat eväänsä
pika-pikaa matkan varrelta
Kiimingistä.
– Itsekin meinaan ottaa
eväät itsenäisyyspäivän viettoon Kuusamoon matkan
varrelta. Suunnittelin, että
stoppaan Kiimingissä, ja
otan siitä sitten ruokatavarat
ja muut tarvikkeet. Siinä
mielessä kaupan sijainti on
hyvä, kokkolalainen Janne
Ylinen kaavailee. Mikäs on
miehen kaupassa käydessä.
Hän kyllä kaupan tavaravalikoiman tuntee, hän kun
sattuu olemaan Halpa-Hallin
toimitusjohtaja itse.
Ohikulkuliikennettä Kiimingin Halpa-Halli palvelee
hyvin. – Nimenomaan. Pääsee vähän kaupungista pois,
ja kahviossakin voi vähän

hengähtää, Ylinen huoahtaa
ihan samaan malliin kuin
moni muukin matkaaja.
Kauppa sijaitsee ihan Kiimingin keskustan tuntumassa. Tilavan ravintolan
ja HH-Cafen palvelukyky
ei lopu ensimmäiseen eikä
toiseen bussilastilliseen, ja
tilaa jää vielä kiiminkiläisille
ruokatunnilleen kiirehtiville
asiakkaille. Valittavana on
pikalounasta suoraan tarjoilupöydästä ja á la Carte
-annoksia juhlavampaan
ruokailuhetkeen.
Kaupankäynnin liikkeellelähtöä Kiimingissä Ylinen
vertaa muihin Halpa-Halleihin, jotka yritys on 40 vuoden aikana perustanut. Kaikkiaan niitä on jo yhteensä
37. – Kyllä siinä vertailussa
täytyy sanoa, että Kiiminki
on lähtenyt erittäin pirteästi
liikkeelle. On ollut hyvä
alku, ja on saatu runsaasti
positiivista palautetta.
Kaupan tavaravalikoimassa on yli 60.000 tuotenimikettä. Vahvimmin mukana
ovat käyttötavarasektorin ja
pukeutumisen tuotteet sekä
tekniset tarvikkeet ja työkalut, eli samat tuoteryhmät
kuin kaikissa muissakin HHmyymälöissä. Niitä osataan
jo hakea ja kysyä. Jonkin verran asiakkailla on tottumista siihen, että Kiimingin
myymälä on "parempi" kuin
muut HH-myymälät Oulun

Hautauspalvelu
Liike 817 7018
Arto 040 532 1986

Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 8161 670, 0400 387 047

Uudisrakennukset, saneeraukset,
suunnittelu- ja valvontatyöt

Kiimingin Halpa-Halli on lähtenyt erittäin pirteästi
liikkeelle, sanoo Janne Ylinen
talousalueella. Kiimingin
Halpa-Hallin päivittäistavarakaupan valikoiman ja
erityisesti elintarviketarjonnan tunnettuus on vasta
kasvamassa.
Syötteelle, Kuusamoon
ja muualle Koillismaahan
matkaava lomalainen on saanut yhden luukun palvelupisteen Kiiminkiin, eikä kiiminkiläisten tarvitse lähteä
hakemaan likimainkaan yhtä
usein kuin ennen tavaroita
Oulusta asti.

Suomen Yrittäjien jäsenyys on yritykselle tuttua.
- Toki ollaan Suomen yrittäjien jäseniä ja kuulumme
pariinkin aluejärjestöön. Yrityksen koosta johtuen itse
olen profiloitunut enemmän
kauppakamaritoiminnassa.
Yrityksemme kuuluu myös
Suomen perheyritysten liittoon, jossa olen perheyritysvaltuuskunnan jäsenenä,
kertoo Ylinen.

Esko Leipälä

Kortesoja jatkaa puheenjohtajana

Heimo Turunen

Marja 0400 583 163 pitopalvelu
Harjutie 14 Ylikiiminki

• Kaikki alan palvelut
• Hautakivet • Kaiverrukset

PPY:n vuosikokous:
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien vuosikokous ja Maakunnallinen Yrittäjäjuhla
järjestettiin tänä vuonna
Haapavedellä. Kiiminkiä
edusti päivillä puheenjohtaja
Lauri Mikkonen, joka palkittiin lauantai-illan yrittäjäjuhlassa Pohjois-Pohjanmaan paikallisyhdistysten
vuoden puheenjohtajaksi.
Aikaisemmat aluejärjestöjen
puheenjohtajat Sirkka Arola, Jorma Heikkilä ja Esko
Kurvinen yllättyivät suuresti, kun heille oli myönnetty
Suomen Yrittäjien suurimpana kunnianosoituksena
suurristit. Maakunnallisella
yrittäjäpalkinnolla palkittiin
Koodiviidakko Oy Oulusta.
PPY:n puheenjohtajana jatkaa Jorma Kortesoja Oulaisista ja Kiimingistä aluejärjestön hallitukseen kuuluu
edelleen Lauri Mikkonen.

Saattaja
Surun
Hetkellä

Raharinnantie 3 A 2, 90230 Oulu
Puh. 0400 386 511
seppo.jylha-ollila@pp1.inet.fi

Viisi monipuolista ja hyvin huollettua
matkailuautoa sekä myyntiautoja
Varmasti, luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan.
Puh. 040 540 3050
www.oulunautot.com - oulunautotoy@gmail.com
Pikkukiventie 5, 90630 Oulu

Koko perheen hiushoitola

Hiushoitola
Tukka-Aitta
Jäkäläkuja 29 Alakylä

Puh. 040 828 3778

Liike suljettu vk 49, työt jatkuu normaalisti vk 50
HUOM! Muista pukinkonttiin tuotepaketit

PPY.n vuosikokouksessa muistettiin aluejärjestön toimiston väkeä. Vasemmalta yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine, järjestösihteeri Jaana Helama,
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila ja toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

MIRACULOS
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Liikasentie 10, 90900 Kiiminki
Puh. (08) 816 1347
Fax (08) 816 2100
jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi

Kiimingin Murske Ky
Leinosentie 2, 90940 Jääli

Toimitamme: murskeita, täytemaita, soraa, 		
hiekkaa, ruokamultaa, vaihtolavoja
Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia,
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt,
salaoja- ja sadevesijärjestelmät
P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi
Kuntouttavaa asumispalvelua

Saarisenkuja 7, 90940 Jääli

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

Hannuksen kyläkoulu
ahkerassa käytössä
Viime keväänä Hannuksen
kyläyhdistykselle siirtynyt
oman kylän vanha koulu on
ollut ahkerasti Kiimingin yrittäjien ja muiden kiiminkiläisten käytössä. Menestys perustuu osaksi hannuslaisten
palvelukykyyn. Pitopalvelut
koululla pidettäviin juhliin järjestyvät samalla kuin
tilojen varauksetkin.
Joka viikonloppu marraskuussa Hannuksen koulu
on ollut varattuna juhlia
varten. Kuun viimeisellä viikonlopulla koululla järjestettiin neljät juhlat.
Koulunkeittiötä on nykyaikaistettu, ja vast'ikään terveystarkastajan tekemässä
"laatutarkastuksessa" keittiölle myönnettiin valmistuskeittiön status. Aiemmin
sitä sai käyttää vain ruuan
jakeluun.
Käyttöä keittiölle on ollutkin. Hannuksen pitopalvelu,
oman kylän yritys sekin, on
käyttänyt keittiötä koululla
pidettävien juhlien aterioiden valmistamisen lisäksi
myös muualla pidettävien
juhlien ruuanvalmistukseen.
Olivatpa juhlat missä päin
seutukuntaa tahansa, niin
pitopalvelun keittiö löytyy
Hannuksen koululta.
Ammattitaitoa Hannuksen kylältä juhlien järjestämi-

Hannuksen koulu Kuusamontien varressa on otettu ahkeraan käyttöön.
Harrastusiltoja ja tapahtumia koululla riittää lähes joka päivälle. Koulun keittiön
varustetaso riittää nykyisin myös arvokkaiden juhlien tarjoilun järjestämiseen.
seen löytyy. Kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Hannele Kutilainen on kotitalousopettaja,
varapuheenjohtaja Valma
Kaijala on entinen pitopalveluyrittäjä, ja yhteistyöyritys
Hannuksen Pitopalvelun
yrittäjä Marja-Leena Kampman on hankkinut kokemusta Kutilaisen pitopalvelussa,
ja Marja-Leenan sisko Riitta
Soini on ammatiltaan suurtalouskokki.
Hannuksen koululla kyläyhdistyksen käytössä on
kaksi rakennusta, koulu ja
koulun entinen asuntola.

Koulu ostettiin kunnalta
kyläyhdistyksen käyttöön
viime keväänä, ja sen käyttö
on ollut alusta lähtien hämmästyttävän vireää.
Toimintaa kyläläisille
koululla on lähes joka päivä.
Suosituimpia aktiviteetteja
ovat nuorten puutyökerho,
zumba-jumpat, kokkikerhot
ja lentopalloilta.
Perhe- ja yritysjuhlien tuotoilla kyläyhdistys ylläpitää
koulua koko kylän tapahtuma- ja harrastuskeskuksena.
Suurten tilojen ylläpito ei
olekaan ihan halpaa puuhaa.
Esim. viikko sitten koululle
tilattiin "aluksi" 2500 litraa

lämmitysöljyä. Muu ylläpito
ja huolto tuovat nekin sievoisen erän kuluja rakennusten ylläpitokustannuksiin.
Hannusperällä asukkaita
on 300-400. Vuosia käyttämättömänä ollut koulu
on otettu taas arvoiseensa
käyttöön. Jokainen koululla
pidetty juhla on varmistamassa, että koulu voidaan
myös pitää hannuslaisille ja
kiiminkiläisille virkistäviä
elämänkokemuksia tuottavana tapahtumaympäristönä.

Esko Leipälä

Suomalainen
KONETIEN
KATSASTUS OY
Henkilöauton määräaikaiskatsastus

www.avainasemat.fi

Hannuksen kylätalolla toimii Zumbakurssi torstaiiltaisin. Musiikki ja liikuntaohjeet tulevat tv-ruudulta.

Kiimingin Grilli-kioski
p. 08 816 1097
Jouluna olemme avoinna;
24.12. 10-16.00
25.12. 16-23.00
26.12 12-23.00

Uutena vuotena:
31.12. 10-04.00
1.1. 10-04.00

Välipäivinä palvelemme normaalien
aukioloaikojen mukaan

RAUHALLISTA JOULUA!

Koulun veistosalissa vanhoja tuoleja korjaamassa
Niina Halonen ja Pinja Salmijärvi Veli-Matti Salmijärven opastuksella.

• Hiekkapuhallustyöt
• Traktoriauraukset

URAKOINTI
A.Yli-IintieROININEN
50, 90900 Kiiminki
Puh. 0400 798 075

aulis.roininen@luukku.com

KIIMINK

Oppilaat tutustuvat työelämään
sulan maan aikana
Kiimingissä kaikki kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat Jokirannan
ja Laivakankaan kouluissa
suorittavat viikon mittaisen
työharjoittelun. Kahdeksannen luokan oppilaat tutustuvat työelämään aina keväisin, ja yhdeksättä luokkaa
käyvien oppilaiden vuoro on
puolestaan alkusyksyllä.
– Meillä työelämään tutustuminen on haluttu sijoittaa
syksyyn ennen kuin lumet
tulevat ja kevääseen teiden
jo sulettua. Tämä johtuu
siitä, että oppilaat voisivat
kulkea mopoilla ja polkupyörillä työpaikoilleen, sanoo Jokirannan koulun oppilaanohjaaja Outi Junttila.
Kiimingissä yleisimpiä
työharjoittelupaikkoja ovat
olleet päiväkodit, koulut,
kirjasto ja ennen kaikkea
kaupat. Myös pitseriat ja
parturi-kampaamoliikkeet
ovat olleet oppilaiden keskuudessa suosittuja paikkoja
tutustua työelämään. Useille
oppilaille harjoittelupaikka
järjestyy myös sukulaisten
kautta.
– Yhdeksäsluokkalaiset
saavat matkustaa itsenäisesti kaupunkiin tekemään
työharjoittelunsa, mikä
tarkoittaa, että he voivat
sijoittua myös kaupungin
kauppaliikkeisiin, kahviloihin ja hotelleihin. Kahdeksasluokkalaisten osalta
on katsottu parhaimmaksi,
että he saavat tehdä harjoittelunsa kaupungissa vain siinä tapauksessa, että heidän
vanhempansa järjestävät
kyydin.

TET-tori palvelee
netissä

Työelämään tutustumisen
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MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Tallitie 49, 90940 Jääli

• Konetyöt • Pihatyöt • Kokonaisurakointi
• Hiekat, sorat • Murskeet • Mullat
• Timanttiporaus
Fax (08) 816 6775
Matkapuh. 0400 381 837

Kiimingin Yläasteen Eevert Peltokorpi oli kuluneena syksynä työharjoittelussa
Vaasan leipomossa. Kaksi sisarustakin oli käynyt edellisinä vuosina samassa
paikassa, joten kyseessä oli mieluinen työhön tutustumisen paikka eikä tarvinnut ottaa eväitä mukaan. Eevertin tehtäviin kuului myös leipomon myymälässä
työskentely.
tavoitteena on työelämän
pelisääntöihin tutustumisen
ohella oppia omatoimisuutta
ja itsenäisyyttä. Tämä koskee
myös harjoittelupaikan etsimistä. Sellaisen löytäminen
ei kuitenkaan ole aina helppoa, vaikka nuori tekisi sen
eteen enemmänkin töitä.
– Jos nuori on jo käynyt
useammassa paikassa tuloksetta kysymässä harjoittelupaikkaa, niin me alamme
yhdessä katsoa, mitä mahdollisuuksia on olemassa ja
mikä häntä kiinnostaa. Sen
jälkeen otamme yhteyttä
työnantajiin, ja tähän asti
kaikille nuorille onkin järj-

estynyt opetussuunnitelmaan kuuluva työelämään
tutustuminen, sanoo Junttila.
Vuonna 2009 käynnistettiin Oulun seudulla
työelämään tutustumisen
kohtauspaikka, joka kulkee
nimellä TET-tori. Se on
Internetissä toimiva kohtauspaikka, jonka tarkoitus
on tehdä työharjoittelupaikkojen löytyminen entistä
helpommaksi. Työnantajille
TET-tori tarjoaa erinomaisen
keinon löytää harjoittelija.
Samalla se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tehdä
yritystä ja sen toimialaa tun-

netummaksi nuorten keskuudessa.
– Kyse on vielä uudesta
ja kehittyvästä palvelusta
meidän alueellamme. TETtorin ovat kuitenkin jo jotkut kiiminkiläiset yritykset
löytäneet, mutta toivomme, että sen käyttö tulisi
yleistymään. Yrittäjälle se
on vaivaton ja nopea, eikä
esimerkiksi TET-torille kirjautumiseen ja siellä TETpaikasta ilmoittamiseen kulu
aikaa kuin viidestä kymmeneen minuuttia.

Jukka Miettinen

Trukkihuolto
Myynti · Vuokraus
Lentokenttien kalustohuollot

P. 045 656 0008

KIIMINGIN ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936
LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

24h
palvelu

-Hinaukset
-Kuljetukset
-Siirrot
-Ojastavedot
-Ym. palvelut

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN
HINAUSPALVELU

Mastotie 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400

Oulun

Rehtiauto

rehtiä autokauppaa
Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

Sähköposti:
myynti@rehtiauto.com
www.rehtiauto.com
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Monipalvelu Poutapilvi hoitaa
sekä kotia että ihmistä
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

Kotipiika • Kotisiivous

SATU

• Asiointipalvelu
• Eläintenhoito

LAHJAIDEA!

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

VIDEO- JA TV -ELOKUVAT

Koivukuja 42 , 90940 Jääli
Puh. (08) 816 6433, 0400 692 888
Fax (08) 816 7018

OMAKOTITALOJEN
- ylläpito
- kunnostus
- muutos
Puh. 040 722 2900

www.takuujalki.fi

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS 6000 EUROON ASTI.

Siivousliike AJ-Siivous
Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää
Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta !
Kiiminki, Airi Kälkäjä
Puh. 040 589 4654
airi.kalkaja@luukku.com
Muistathan myös koitalousvähennyksen!

Anitta Peltoniemen yritys
Monipalvelu Poutapilvi on
noin kahdeksan vuoden
ajan hoitanut koti- ja toimistosiivouksia, joita se on
tehnyt sekä kertakäynteinä
että sopimusasiakkaiden
kanssa.
– Lisäksi autamme kaikissa kodinhoitoon liittyvissä
askareissa, kuten lastenhoito,
pyykinpesu, asiointiapu
ruoanlaitto ja niin edelleen,
sanoo Peltoniemi.
Muutama vuosi sitten
Peltoniemen selkä leikattiin,
mutta sekään ei korjannut
täysin tilannetta ennalleen.
Yrityksen toiminta on kuitenkin jatkunut koko ajan
huolimatta siitä, että hän itse
ei pysty enää osallistumaan
kaikkiin.
– En halunnut selkäkipujen takia lopettaa yritystä.
Minulla on ollut useamman
vuoden ajan kaksi palkattua työntekijää, jotka ovat
pääsääntöisesti tehneet siivouksia ja lastenhoitoa. Yritystoiminnan kehittäminen
ja siihen liittyvät muut asiat sekä opiskelu ovatkin
pääsääntöisesti vieneet jo toista vuotta yrittäjän ajasta.

Laajentuminen
sisustus-suunnitteluun

Anitta Peltoniemi opiskelee
sisustusartesaaniksi Kalajoen ammattiopiston aikuislinjalla. Alan opiskelu on
ollut hänen pitkäaikainen
haaveensa kahdenkymmenen vuoden takaa.
– Näin ammattiopiston
ilmoituksen netissä ja päätin hakea opiskelupaikkaa.
Ensin kävin haastattelussa,
jonka jälkeen menin kylmiltään näyttökokeeseen.
Olen onnellinen, että pääsin
opiskelemaan unelmieni
alaa, sanoo Peltoniemi.
Anitta valmistuu sisustusartesaaniksi ensi keväänä. Hän on kuitenkin alkanut jo sitä ennen tehdä
sisustussuunnittelijan töitä
opiskeluihin liittyvinä näyttötöinään.
– Teen sisustussuunnittelua uusiin asuntoihin niiden koosta riippumatta
sekä lisäksi myös toimistoihin. Yleensä asiakas ottaa
minuun yhteyttä ja ensiksi
keskustelemme, millaisesta
tarpeesta on kyse. Samalla
voimme sopia kahden kolmen tunnin neuvonnasta,

jonka aikana mietimme,
kuinka parantaa tilaratkaisuja ja asunnon värimaailmaa.
Usein kahden tunnin konsultaatio ei riitä, vaan asiakas
haluaa saada hieman laajaalaisemman asiantuntijamielipiteen sisustukseen liittyen.
Tämän lisäksi sisustussuunnitteluun kuuluu yhtenä
osana myös myytävien asuntojen stailaaaminen.

– Monesti asuntoa on vaikea saada kaupaksi, koska se
ei miellytä ostajia. Kuitenkin
sisustussuunnittelun keinoin, tekemällä pieniä muutoksia, voidaan myytävästä
asunnosta tehdä sellainen,
että se alkaakin houkutella
kohderyhmään kuuluvia
ihmisiä.

Jukka Miettinen

Yritystoiminnan ohessa sisustusartesaaniksi opiskeleva
Anitta Peltoniemi esittelee suunnittelemaansa ja tekemäänsä joulukranssia. Myös seinätapetti on hänen käsialaa.

Kiimingin Sairaankuljetus on palvellut
lähemmäs kolmekymmentä vuotta
Ari Tolonen oli heti alusta
saakka mukana sairaankuljettajana, kun Kiiminkiin
tuli ensimmäinen ambulanssi lokakuussa vuonna
1981. Vuonna 1984 hän osti
toiminnan ambulansseineen
ja hänestä tuli itsenäinen
yrittäjä.
– Menin nuorena tehdastyöhön ja sen jälkeen
siirryin liikealalle. Minusta
kuitenkin rupesi tuntumaan
siltä, että pöydän takana istuminen ei ole minua varten
ja halusin vaihtaa alaa.
Kouluttauduin sairaankuljettajaksi ja ensimmäiset
vuodet työskentelin Oulun
paloasemalla, sanoo Tolonen. Halu kehittää sairaalan
ulkopuolista ensihoitoa johti
myös sairaanhoitajaopiskeluun 1990-luvun alussa.
Työ sairaankuljetuksen
parissa on ollut Toloselle
mieluista. Työ on ollut monipuolista sekä vaihtelevaa.
Sairaankuljetuksessahan
ei voi koskaan tietää edes
sitä, mitä tulee tapahtumaan
seuraavan puolen tunnin
sisällä. Eikä vastuullisessa ja
erittäin tärkeässä työssä ole
ollut kyse pelkästään potilaille annettavasta ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta.
– Päivät työskentelemme
Kiimingin terveyskeskuksessa. Hoidamme siellä potilaita
aivan kuten muutkin hoitajat. Siitä, että olen työskennellyt Kiimingissä pitkään
sekä sairaankuljetuksessa

että terveyskeskuksessa, on
ollut se etu, että potilaat sekä
yhteistyökumppanit ovat
tulleet tutuiksi.

Nykyaikainen
kalusto

Tolosen sairaankuljetusyritys on alusta saakka työllistänyt hänen itsensä lisäksi
myös muita ihmisiä. He
ovat kaikki olleet ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka
ovat saaneet tehtäviinsä
asianmukaisen, ensihoidon
kannalta välttämättömän
koulutuksen.
– Ensiksi minulla oli yksi
vakituinen ulkopuolinen
työntekijä ja sen jälkeen palkkasin pari kolme sijaista.
Kyytimäärien pikkuhiljaa
kasvaessa on samalla ti-

etysti myös ulkopuolisen
työvoiman tarve vastaavasti
kasvanut, sanoo Tolonen.
Tällä hetkellä yritys työllistää Arin lisäksi kolme
vakituista sairaankuljettajaa
sekä kaksi sijaista.
Kalustona Tolosen sairaankuljetusyrityksellä on
Volkswagen Transporter
- merkkinen ambulanssi,
jonka sisältä löytyy nykyaikainen, sairaanhoitopiirin
hoitotason täyttävä ensihoitovälineistö.
– Nykyinen tietotekniikka
yltää ambulanssin sisälle
saakka. Me voimme tarvittaessa esimerkiksi lähettää
sydänfilmit suoraan lääkärille
konsultointia varten.
Tolonen on erittäin tyytyväinen, että on saanut

olla mukana tekemässä
vastuullisinta hoitolaitoksen ulkopuolella tehtävää
ympärivuorokautista hoitotyötä Kiimingin alueella.
Kiimingin Sairaankuljetus Oy:n sairaankuljetustoiminnan päättyessä
vuodenvaihteessa kunnan
järjestämän kilpailutuksen
seurauksena Ari Tolonen
ja koko Sairaankuljetuksen
henkilökunta haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta kahdestakymmenestäyhdeksästä
vuodesta.
– Samalla haluamme
toivottaa kaikille kiiminkiläisille rauhallista joulun
aikaa ja onnea tuleville vuosille!

Jukka Miettinen

Kiimingin Sairaankuljetuksen vakituinen henkilökunta auton kanssa yhteiskuvassa. Henkilöt vasemmalta Juho Tolonen, Ari Tolonen, Kati Huttula ja Anssi Mattila
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Jääliin keskelle kultaa ja rokokoota

Ylellisesti
Vanilliinin hoidossa

Jos pitkään aikaan et ole käynyt Kauneushoitola Vanilliinissa,
niin valmistaudu yllättymään. Käy vanhaan osoitteeseen,
käännyt ympäri, etene parikymmentä metriä ja astu sisään.
Tulet ihan toisenlaiseen maailmaan.
Kauneushoitoloiden nykytyylin mukaista mustaa,
valkoista, terästä ja modernia
sisustuksen muotokieltä et
näe missään. Sinua ympäröi
kulta, rokokoo ja ylelliset
yksityiskohdat. Vanhasta
Vanilliinista, joka oli vuosi
sitten, ei muistuta mikään.
– Asiakkaamme ovat kuningattaria ja kuninkaita, vaikka tulisivat suoraan koulun
jumppasalilta, diplomikosmetologi-yrittäjä Kaisuleena
Joenväärä sanoo.
Vanilliini on nykyisin
Pohjois-Suomen suurimpia
kauneushoitola. Toimitiloja
on neljässä huoneessa, ja
niissä on yhteensä kahdeksan
hoitopaikka.

Vanilliinin tuotteisiin on
tullut uutena RVB-hoitosarjat. Nekin kuuluvat
firman omaan "kasvojenkohotukseen". Joenväärä kertoo
ylpeyttä äänessään, että RVBtuotteiden jälleenmyynti ja
hoitopalvelut myönnetään
vain ns. laadukkaille yrityksille, ja nyt ne ovat heillä.
– Vanilliinin uudet OROhoidot ovat vaihtoehto
plastiikkakirurgialle ja botoxille, vaikka hoitoihin ei
käytetä mitään sivellintä ja
käsiä kummempaa. OROhoito on täysin kivuton,
Joenväärä kuvailee. – Se kiinteyttää, rentouttaa ja tasoittaa juonteet. Ihon väri muuttuu hehkeäksi. Hoitotulos

aikaansaadaan kolmella eri
hierontatekniikalla, sidekudoshieronnalla. Hoitoaineena on kollageenielastaani,
eli sama aine, jota ihossa
luonnostaakin on.
Asiakaskommenteista Joenväärä on mielissään.
– Tämä ei ole enää mikään
tavishoitola. Tämähän on
ihan täyttä luksusta, keskellä
Jääliä, kuului kuulemma
muuan kommentti.
Pikkujouluja vielä riittää, ja itsenäisyyspäivän
juhliinkin valmistaudutaan,
vaikkei ihan linnan saakka
suunnatakaan.
– Lahjakortit myös miehelle, muistuttaa Joenväärä.

Esko Leipälä

Kauneimmat
Kauneimmat
Joulurunot
Joulurunot ja
ja
Joululaulut
Joululaulut
- maukkaimmat
- maukkaimmat
joulupiparit
ja glögit
joulupiparit jaopiston
glögit
Kiiminkijoen
Kiiminkijoen
opiston
lausujat, Olli Roman ja
lausujat,
Olli Roman ja
Haukiputaan
Haukiputaan
Mieskuoron kvartetti
Mieskuoron
kvartetti
Ke 8.12. klo
18
Ke 8.12. klo 18
Vapaa pääsy
Vapaa pääsy

...tulevaisuu...tulevaisuuden
den välissä
välissä

Sanna Koiviston tilataideSanna
tilataideteosKoiviston
18.12. saakka
teos 18.12. saakka
Museo suljettu
Museo suljettu
19.12.2011-7.1.2012
19.12.2011-7.1.2012

RVB-ihonhoitosarjan maahantuojan asiantuntijakosmetologi Cindy Riera keskellä
oli ohjaamassa Vanilliinin työntekijöitä tuotteiden saloihin kahden päivän ajan
marraskuun lopulla. Vasemmalla kosmetologi Riina Näsänen ja oikealla
meikkaamassa diplomikosmetologi-yrittäjä Kaisu-Leena Joenväärä.

O. Jauhiaisen museo

O.2 Kiiminki
Jauhiaisen
Jaarantie
p. (08)museo
8165031
Jaarantieke2 13-19
Kiiminki
(08) 8165031
Avoinna
to-pep.11-17
la 12-16
Avoinna ke 13-19 to-pe 11-17 la 12-16

www.jauhiaisenmuseo.fi
www
w ..kj iai umhi ni ak ii sj oe ennmo up si setoo .. f i
www.kiiminkijoenopisto.fi

Kuljetusliike
Jyrki Vikström

Perinnerakentaminen
Restaurointimestari
Taisto Vesa

puh. 040 - 588 6999

Hirsityöt ja entisöinnit
Vesantie 45, 90900 Kiiminki
Puh. 050 382 8216

Terveystie 6, Kiiminki - puh. 040 552 5052 - www.pompoolia.fi
Avoinna Ma-Pe 10-18, La 10-15, Su 12-16

Customer-Oriented
Massage
•
•
•
•

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

Toivotamme Hyvää Joulua ja
menestyksellistä Uutta vuotta 2011 !

Koulutettu hieroja
Välirinne 8, 90940 JÄÄLI
www.customerorientedmassage.fi

Kiimingin Yrittäjät ry
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Kiimingin Ajoharjoitteluratasäätiö 20 v:

Mittavalla laajennushankkeella
kehityksessä mukana
Parturi-kampaamo

Karoliina
Riitta ja Eija

LAHJAKORTTI ON AINA MIELUINEN LAHJA
“Ken lahjan antaa, hän lahjan saa”
Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261
Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14, kesäla suljettu

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

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

www.mansikkatarhat.fi

Kiimingin Ajoharjoitteluratasäätiö ylläpitää nimensä
mukaisesti ympärivuotista
liukkaankelin ajo-harjoittelurataa. Marraskuun viides
päivä juhlistettiin virallisesti
sen kaksikymmentä vuotta
kestä-nyttä toimintaa.
-Tapahtumassa oli mukana runsaslukuinen joukko
kutsuvieraita. Juhlapuheen
siellä piti kansanedus-taja
Martti Korhonen, ja runoilija
Heli Slunga lausui aiheesta
tekemänsä runon. Samassa
tilaisuu-dessa minut sekä
ratamestari Hannu Karhatsu
palkittiin kauppakamarin
hopeisella ansiomerkillä
kahdenkymmenen vuoden
työsarasta, sanoo Ajoharjoitteluratasäätiön toiminnanjohtaja Marsa Kemikoski.
Tällä hetkellä säätiön
ylläpitämää ajoharjoittelurataa käyttävät pääasiassa
autokoulujen oppilaat. Vuosittain heitä käy harjoittelemassa liukkaankelin ajoa
yhteensä noin seitsemän
tuhatta. Määrä on todella
paljon, mutta muutkin liukkaankelin ajoharjoittelusta kiinnostuneet pääsevät
parantamaan ajotaitojaan
iltaisin ja viikonloppuisin,
kunhan muistavat vain
etukäteen varata ajan.
-Meidän ajoharjoittelurataa käyttävät autokoulut
noin sadan kilometrin säteellä, eli tänne tulee paljon
autokoululaisia muun muassa Raahesta, Pyhäjoelta, Uta-

Ajoharjoittelusäätiön 20-vuotisjuhlaa vietettiin 5.11. Juhlapuhetta pitämässä kansanedustaja Martti Korhonen
järveltä sekä Pudasjärveltä.
Autokoulu-oppilaat tulevat
tänne harjoittelemaan tietyn
lukujärjestyksen mukaan
riippuen siitä, onko kyse autokoulun ykkös- vai kakkosvaiheesta. Joka tapauksessa
heitä käy meillä joka päivä
kymmeniä har-joittelemassa
liukkaankelin ajoa.

Oikea paikka oppia
auton hallintaa

Ajorataharjoittelu perustuu
pääosin liukkaalla kelillä ajamiseen. Harjoituksen aikana
opetellaan tehokasta jarrutusta, auton pysäyttämistä
turvallisesti ja hallitusti sekä
esteen väistämistä. Tämän
lisäksi harjoitteluradalla on
tilaisuus perehtyä nykyaikaisen auton turvatekniikoiden,

kuten luis-toneston, toimintaperiaatteeseen käytännössä.
-Totta kai myös muidenkin kuin vain autokoulujen
oppilaiden kannattaa käydä
jo hyvissä ajoin en-nen talven
liukkaita kelejä palauttamassa mieleen talviajotaitojaan.
Lehdistähän saa aina vuoden
edetessä kohti loppuaan
lukea, kuinka liukas keli
suisti kuskin ojaan. Eihän se
kuitenkaan niin mene, koska ei liukas keli tee yhtään
mitään vaan kuski, sanoo
Kemikoski.
Ajoharjoitteluratasäätiöllä on meneillään iso laajennushanke, joka kulkee
nimellä Turvapolis.
-Ensinnäkin siinä tullaan
laajentamaan toimitiloja,
jotta oppilaat saavat luento-

tilaa. Lisäksi liikenne-opettajien sosiaaliset tilat tulevat
lisääntymään.
-Toimintaa tullaan laajentamaan myös ihan uudella
osiolla, eli niin sanotulla
turvahallilla. Sinne tulee
muun muassa ajosimulaattoreita, joilla voidaan esimerkiksi harjoitella turvallisesti vaikeissa olosuhteissa
ajoa. Laajennushankkeen
toisessa vaiheessa parannetaan harjoitteluajorataa
moder-nisoimalla se vastaamaan paremmin nykypäivän
olosuhteita. Lisäksi raskasta
kalustoa varten on tarkoitus
rakentaa kokonaan uusi ajoharjoittelurata.

Jukka Miettinen

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme
Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Konesaumakattojen
ammattilainen

Ajorataharjoittelu perustuu pääosin liukkaalla kelillä ajamiseen. Harjoituksen aikana opetellaan tehokasta
jarrutusta, auton pysäyttämistä turvallisesti ja hallitusti sekä esteen väistämistä.

J-P Pulkkanen
Huttukylänkouluntie 6
90900 Kiiminki
Puh. 040 518 3341
posti@j-ppulkkanen.fi
www.j-ppulkkanen.fi

Kohokuja KIIMINKI, p. 8161 862

Kankaiden leikkuu-, myynti-,
korjaus ja ompelupalvelu

Pohjolan
TKL-Rakennus Oy
Ulkoverhouslautojen
pohjamaalausta

0400 580 156
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Kiimingin Riento toiminut 60 vuotta

Kiiminki-maraton järjestettiin tänä vuonna viidennen kerran yhdessä Kiimingin
Urheilijoiden kanssa.
Perjantaina 10.12 kello 14
alkaa perinteikäs urheiluseura Kiimingin Riento
juhliin 60-vuotistaivaltaan
Jäälin koululla. Päivänsankaria huomioidaan tuolloin
juhlahetkellä musiikkiesityksineen sekä sen jälkeen
jatkuvalla seminaarityyppisellä tilaisuudella.
–Kiimingin Riento perustettiin vuonna 1950 Hannuksen Riento -nimisenä, ja
se oli suurelta osin Oulun osuuskaupan myymälähoitajan
Unto Kaartisen aikaansaannosta. Hän oli sodat käynyt
vetreä alle kolmekymppinen
mies, joka alkoi urheiluttaa

paikallista nuorisoa. Muita
seuran perustajajäseniä olivat vielä elossa olevat Erkkilän veljekset Pentti ja Erkki sekä Pentti Matikainen,
sanoo Kiimingin Riennon
puheenjohtaja Arto Kouri.
Vasta perustetun urheiluseuran lajeina olivat 50luvulla yksilölajit. Talvella
hiihdettiin ja kesällä yleisurheiltiin. Koska Kaartinen
oli itse nyrkkeilijä, kuului
myös nyrkkeily seuran
lajeihin. Hyvin käyntiin
lähteneen urheiluseuran
toiminta kuitenkin hiipui
Kaartisen muutettua pois
Kiimingistä.

–Taukoa urheiluseuran
toiminnassa ehti tulla noin
kymmenen vuotta, kunnes
se laitettiin uudelleen pystyyn 60-luvulla. Lajit olivat
edelleen samat, mutta sen
lisäksi seurassa alkoi viritä
kiinnostus myös jalkapalloa
kohtaan. Tuolloin seuran
toiminta oli keskittynyt
Jäälinkylään puheenjohtajana Arvo Heikkinen.

Toiminta nousuun
70-luvulla

Kiimingin Riennon toiminta
lähti hyvään nousuun 70luvulla, kun Erkki ja Esa
Planting muuttivat Kiimin-

Yli 20-vuotta toimivien tilojen rakentamista.
Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!

www.ktcgroup.

kiin. Sekä puheenjohtaja
toiminut Erkki kuin myös
hänen veljensä Esa olivat
kumpikin pyöräilijöitä.
–Vuonna 2009 kuollut
Erkki Planting on ollut keskeinen ja tärkeä henkilö
seuran historiassa, ja hän
oli sitä aina kuolemaansa
saakka. 70-luvulla myös
Aimo Joenväärän ja Pentti
Veijosen antamat panostukset seuran toimintaan olivat
merkittävät, kertoo Kouri.
Tuolloin jalkapallo tuli
voimakkaasti mukaan seuran ohjelmaan, kuten myös
jääkiekko. Näistä jälkimmäisen hedelmää oli, että
Suomeen ryhdyttiin rakentamaan maamme ensimmäistä
yksityistä jäähallia. Uransa
seuran parissa aloitti mm.
Janne Niinimaa. 1990-luvulla
jalkapallon nousun käynnisti
Anita Koivisto, jonka työtä
jatkoi Anne Haipus. Muutoin naiset ovat vaikuttaneet
ahkerasti taustajoukoissa.
–Jääkiekko kasvoikin ajan
mittaan lajina niin suureksi, että se erkani kokonaan
omaksi seurakseen ja syntyi
jääkiekkoseura Kiimingin
Kiekkopojat.

Joona Laukan MM
Seuran tähtihetki

Urheiluseura Kiimingin
Riento tunnetaan erityisesti pyöräilystä. Vuonna

1983 seura saikin järjestettäväkseen maantieajon
Suomen mestaruuskilpailut.
Pyöräilymitaleja on kertynyt
kymmenittäin niin Suomen,
TUL- ja Pohjoismaidenmestaruuskilpailuissa.
–Hohdokkain hetki koettiin, kun aikuisten sarjaan
noussut Joona Laukka ajoi
vuonna 1990 Moskovan
pyöräilyvelodromilla 1000
metrin maailmanennätyksen, mainitsee Kouri.
80-luvulla seuran toiminnan kannalta merkittävä
henkilö oli puheenjohtajana
pitkään toiminut Kalevi Ilkka. Hänen aikanaan alkoivat
myös seuran lajivalikoimaan
kuuluneet kori- ja lentopallo
tuottaa menestystä maineikkaina vetäjinään koripalloguru Lauri Valkama ja Harri
Raatikainen, jonka työtä
jatkaa Markku Ruottinen.
Hyvä vire on seurassa jatkunut näihin päiviin saakka;
seuralla on yhteensä noin
seitsemänsataa jäsentä.
–Aivan erityinen voimainkoetus Kiimingin Riennolle on edesmenneen
Erkki Plantingin ideoima Kiiminki-maraton. Viisi kertaa
järjestetty maraton juostaan
aina syyskuun viimeisenä
lauantaina Suomen tasaisinta reittiä, jonka korkeusero
on vain kuusi metriä.

Jukka Miettinen

Paikkakunnan
parhaat leivät!

Huruntie 2
90910 Kontio
Puh. (08) 816 9014

asiamiesposti
LÄHIKAUPPA
UUSIJÄRVI
Palvelemme:
ma-pe 9-18, la 9-15

Hyvää Joulun
alus-aikaa!
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Työ on paras lääke – työvoimapula odottaa?
Työ on paras lääke moneen
vaivaan –sanonta kuvastaa
hyvin meidän keski-ikäisten suomalaisten suhdetta
työhön. On tuossa varmaan
totta vähintään toinen puoli, vaikka sanotaanhan sitä
toisaalta, ettei terve ruumis
työtä kaipaa.
Väestön ikääntymisestä
ja sen vaikutuksista on
vuosi vuodelta puhuttu
yhä voimakkaammin äänenpainoin. Liekö takana
eläkkeelle jäävien suurten
ikäluokkien huoli eläkkeidensä maksajista, vai
kokonaisvaltaisemmin
Suomen selviämisestä.
Meille on todistettu monin
laskelmien jo parinkymmenen vuoden ajan, että nurkan takana on odottamassa
väestön ikääntymisestä
johtuva työvoimapula.
Oulun seutu on poikkeus harmaantuvassa
Suomessa. Seitsemän
kymmenestä keski-iältään
nuorimmasta kunnasta
ovat Oulun lähikuntia ja
itse keskuskaupunki on
tässä suhteessa suurten

kaupunkien ykkönen. Kiimingissä yli 64 –vuotiaiden osuus on ollut pitkään alhaisin
koko Suomessa.

Laman lapset ja
kadotettu sukupolvi

Nuorissa meillä on käsissämme sellainen kilpailutekijä, josta tulevaisuudessa
on puutetta. Asian tekee
ristiriitaiseksi se, että samaan
aikaan kun rummutetaan
nurkan takana odottavasta
työvoimapulasta, ei 1990-luvun laman lapsille ole tarjolla
työtä ja liian monet Oulun
seudun nuorista jäävät ilman
koulutuspaikkaakin.
"Mikään ei käy ihmiselle
niin sietämättömäksi kuin
täysi lepo, vailla intohimoja,
vailla tehtäviä, vailla viihdytystä, vailla pyrkimyksiä.
Tuota pikaa vellovat hänen
sielunsa pohjalta ahdistus, synkkyys, ikävä, suru,
kauna, epätoivo." Näin kirjoitti filosofi Blaise Pascal
vuonna 1670 teoksessaan
Mietteitä. Pascal ymmärsi
yli kolme sataa vuotta sit-

ten, mitä osattomuuden tai
tarpeettomuuden tunne
ihmiselle tekee. Pieni osa
nuorista saattaa kokonaan
syrjäytyä ei vain työelämästä
vaan muustakin sosiaalisesta
elämästä.
Nuorten työttömyys on
uuden Oulun tulevaisuuden
kannalta kaikkein suurin
ongelma, joka saattaa johtaa
moniin ei-toivottuihin lieveilmiöihin.
Toki suurin osa nuorista
tulee löytämään oman paikkansa työelämästä, mutta
Suomi-separaattori saattaa erotella kerman etelän
metropolialueelle. Osalle
nuorista voi työelämään
siirtymisestä syntyä korkea
kynnys, mikäli työttömyysjaksot pitkittyvät. Työharjoittelu työmarkkinatuella
tulee tehdä taloudellisesti
motivoivaksi vaihtoehdoksi, jottei nuoria houkuta
jäädä viihtymään kotiin työttömyyskorvauksen varassa.
Muutoin meillä on kohta
käsissämme koulupudokkaiden lisäksi työelämän
pudokkaita.

Kunta tarjoaa
porkkanoita –
kesätyöseteli ja
kuntalisä

Nuorisovaltuusto teki syksyllä esityksen kesätyösetelin
käyttöönotosta. Mikäli valtuusto joulukuussa hyväksyy
talousarvioehdotuksen, tarjoaa kunta ensi kesänä kesätyösetelin jokaiselle 15 – 16
–vuotiaalle. Kesätyösetelin
avulla nuorten on mahdollista etsiä itselleen kesätyöpaikka. Tämä edistää nuorten
aktiivisuutta työelämää
kohtaan sekä kannustaa ja
valmentaa hakemaan työtä
myös jatkossa.
Pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämiseksi otetaan käyttöön kuntalisä. Kuntalisää
maksetaan pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille
järjestöille, yhdistyksille ja
säätiöille Uuden Oulun alueella. Kuntalisää ei makseta
elinkeinotoiminnan harjoittajille, jotta kuntalisällä ei
vääristetä elinkeinotoiminnan harjoittamista ja siihen
liittyvää kilpailua. Kuntalisä

Kunnanjohtaja Jukka
Weisellin mielestä työpaikat lisääntyvät vain,
mikäli seudun yritykset
menestyvät ja uudet
yritykset näkevät alueen
vetovoimaisena.

on 200 euroa kuukaudessa
ensimmäisen vuoden osalta
sekä toisena vuonna 500 euroa kuukaudessa kahdelta
ensimmäiseltä kuukaudelta.
Tämä parantaa yhdistysten
ja järjestöjen mahdollisuutta
palkata työtön pidemmäksi
aikaa.

Yrittäjille toivotaan
menestystä

Työpaikat lisääntyvät vain,
mikäli seudun yritykset
menestyvät ja uudet yri-

tykset näkevät alueen
vetovoimaisena. Seudun
kuntien ja valtion viranomaisten tulee yhdistää
voimansa ja pyrkiä toimimaan joustavasti siten,
että ne mahdollistavat uusien yritysten sijoittumisen
seudulle – nyt ei tarvita
jarrumiehiä!

Jukka Weisell
kunnanjohtaja

Kauppapaikkaselvityksessä puitteet
vähittäiskaupan sijoittumiselle

Oulun seudun seutuhallituksen konsulttiyrityksillä teettämä
Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 -selvitys
valmistui kesäkuussa. Selvityksen tavoitteena on ollut nimensä mukaisesti määritellä tavoitteellinen kaupan palvelurakenne sekä tähän liittyen luoda yleissuuntaviivat tulevaisuuden kaavoituspäätöksiä varten.
−Seudun kunnissa on tehty
paljon varauksia kaupan
toimintojen sijoittamiselle.
Tähän liittyen yksi syy selvityksen taustalla on ollut
se, että haluttiin saada tietoa
siitä, kuinka alueen ostovoima tulee kehittymään ja
millainen se on suuruudeltaan vuonna 2030, sanoo
Oulun seudun seutusuunnittelija Anne Leskinen.
Teetetty palveluverkkoselvitys on kaksiosainen.
Ensimmäisessä osassa kuvataan Oulun seudun vä-

hittäiskaupan nykytilaa ja
kehitysnäkymiä sekä hahmotetaan kaupallisen palveluverkon kokonai-suutta
osana toimivaa ja kestävää
yhdyskuntarakennetta.
− Lisäksi ensimmäisestä
osasta löytyy viisi erilaista
vaihtoehtoa tulevaisuuden
kaupallisesta palveluverkosta sekä arviot näiden mahdollisista vaikutuksista.
Selvityksen toisessa osassa
annetaan esitys kaupan toimintojen tulevasta sijoittamisesta Oulun seudulla.

Keskustojen asema
vahvistuu

Kaupallinen palveluverkkoselvitys ei kuitenkaan ole
syntynyt puhtaasti alueellisista lähtökohdista käsin.
Sen tekemisessä on täytynyt
ottaa huomioon kansalliset,
hallituksen ja ministeriöiden
luomat suuntaviivat. Palveluverkkoselvityksessä halutaan vahvistaa keskustojen
asemaa kaupallisten palveluiden sijaintipaikkana.
−Kehityssuuntahan on ol-

Toivo Sukarin kanssa Kiimingillä on edelleen voimassa oleva yhteistyösopimus
Ideaparkin rakentamisesta. Seudun päättäjien tahtotilasta on kiinni sallitaanko
tällainen iso työllistävä ja matkailua kehittävä yli 100 miljoonan euron investointi
Oulun kaupunkiseudulle vai ei.

lut sellainen, että kaupan toimintoja on sijoitettu kauaksi keskustoista, minne on
huonot joukkoliikenneyhteydet. Kaupan toimintoja olisi
hyvä saada tulevaisuudessa
enemmän sijoitetuksi keskustoihin ja niiden tuntumaan, jotta ihmisen tarve
käyttää omaa autoa kauppamatkoihin vähentyisi, sanoo
Leskinen.
Palveluverkkoselvityksessä keskustojen kehittäminen ei ole ainoa tavoite,
koska pyrkimys on vahvistaa
koko Oulun alueen valtakunnallista vetovoimaisuutta
kaupallisena kohteena.
Vaikka Oulu määritelläänkin selvityksessä kaupalliseksi pääkeskukseksi, ei
pienempiäkään alueen keskustoista ole unohdettu.
Esimerkiksi yli kymmenen
tuhannen asukkaan Kiiminki
luokitellaan kaupalliseksi
keskukseksi, johon voi tulevaisuudessa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
−Selvityksen taustalla on
myös ollut huoli siitä, että
kehitys olisi yhdyskuntarakennetta eheyttävää eikä
hajauttavaa. Kaupallisten
toimintojen sijoittamisessa
on otettu huomioon, että se
olisi tulevaisuudessa kannattavaa sekä alueen asukkaiden että kaupan kannalta.

Jukka Miettinen

Ideapark hanke edelleen vireillä

Kiimingin elinkeinojohtaja
Jyrki Kemppainen näkee,
että kauppapaikkaselvityksessä ei noussut mitään
erityisiä seikkoja, joiden
perusteella Välikylä olisi
huonompi sijoittumispaikka kaupan suur-yksikölle
kuin esimerkiksi Ritaharju, johon on suunniteltu
perinteistä hypermarketkauppakeskusta. Kiimingin
hankkeen erilaisuus perustuu sen matkailulliseen vetovoimaan, jota ei perinteisillä
kauppakeskuksilla ole.
Kauppapaikkaselvityksen suositus ei siis ratkaise
kaupan hajasijoittelua, vaan
se on edelleen mahdollista
mm. Oulun etelä- ja pohjoissuunnassa. Kauppapaikkaselvitys mahdollistaa myös
Kiimingin Välikylään nykyisen asemakaavan mukaisesti 2-3 hehtaarin kokoisen
kaupan suuryksikön, mutta
ei Ideaparkin tyyppistä matkailun vetonaulaa.
Sukarin kanssa Kiimingillä on edelleen voimassa
oleva yhteistyösopimus. Ideapark -hankkeesta ei ole luovuttu, se on edelleen vireillä.
Seudun päättäjien tahtotilasta on kiinni se, sallitaanko
tällainen iso työllistävä ja
matkailua kehittävä yli 100
miljoonan euron investointi
Oulun kaupunkiseudulle
vai ei.

Kiimingin kunnanhallitus toteaa kauppapaikkaselvityksen lausunnossaan, että Oulun seutu
tarvitsee valtakunnallisesti
vetovoimaisen kaupallisen
elämyskeskuksen, joka tukee
niin kaupan kuin matkailuelinkeinonkin kehittämistä,
ja tarjoaa myös seudun
asukkaille mahdollisuuksia
vapaa-ajanviettoon (esimerkiksi sisähuvipuisto). Tällaisten merkittävästi kauppaa sisältävien yksiköiden
ohjaus tulee valmisteilla
olevan lainsäädännön mukaan tapahtumaan maakuntakaavalla.
Vastikään käynnistyneessä maakuntakaavan uudistuksessa tulee osoittaa paikka riittävän suurelle ja vetovoimaiselle erikoiskauppaan
ja matkailupalveluihin perustuvalle hankkeelle Oulun
seudulta. Tämä edellyttää
Oulun seudun kaupallinen
palveluverkko 2030 -selvityksen osan 2 (esitys kaupan
toimintojen sijoittamisesta)
uudelleen tarkastelua, jotta
maakuntakaavan muuttamisen pohjaksi saadaan Oulun seudun tulevaisuutta
elinvoiman kehittymistä
tukeva ratkaisu.

Heimo Turunen
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Yrittäjäilta koolla:

Kiimingin elinkeinopalvelut Oulun
elinkeinoliikelaitoksen hoidettavaksi
Oulun kaupungin elinkeinopalvelut on
järjestelty uudestaan
vuoden 2010 aikana.

Elinkeinopalvelut on keskitetty yhden liikelaitoksen,
Business Oulun tuotettavaksi. Business Oulu aloittaa
toimintansa 1.1.2011. Uuden
organisaation perustamisen
yhteydessä Oulun, Kiimingin, Haukiputaan ja Oulunsalon elinkeinotoiminnat siirtyvät yhteen siten,
että edellä mainitut kolme
kuntaa ostavat yrityskehitys- ja neuvontapalvelut
Oulun elinkeinoliikelaitokselta vuoden 2011 alusta
alkaen. Lähipalvelupisteet
säilytetään kuitenkin jokaisessa kunnassa. Asia oli esillä
9.11 pidetyssä yrittäjäillassa
Kiimingin kunnanvirastolla,
johon osallistui runsaasti yrit-

täjiä ja mukana oli myös kunnan luottamushenkilöitä.
Järjestämissopimusta
selvitti huhtikuun alusta
Oulun kaupungin uuden
elinkeinoliikelaitoksen johtaja Juha Ala-Mursula. Samalla
hän oli esittäytymässä kiiminkiläisille yrittäjille.
-Järjestämissopimuksen
tavoitteena on kuntien strategisen yhdistymisen avulla
luoda uudesta Oulusta niin
vahva, että se pystyy säilyttämään elinvoimansa ja
toimintakykynsä vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa ja
kykenee näin hallitsemaan
yhtä lailla nopeaa kasvukehitystä kuin taantuvaa kehitystäkin ja kykenee tarjoa-

maan kuntalaisille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.
Tärkeä elementti elinvoiman
ja toimintakyvyn vahvistamisessa on elinkeinoelämän
kehittäminen ja yrittäjyyden
edistäminen sekä sitä kautta
työllisyyden ja erityisesti
nuorten työllisyyden turvaaminen. Ouluseudulla on
tavoitteena saada kolmen
vuoden aikana 5000 uutta
työpaikkaa
Ala-Mursulan mukaan yrittäjyyden toimintaympäristö elää murroksen
aikaa. Tuotteiden elinkaaret
ovat lyhentyneet ja kansainvälinen kilpailu kiristyy.
Töitä ohjataan entistä enemmän halvemman kustannustason maihin ja alihankintatyötä onkin siirtynyt ja
siirtyy muun muassa Intiaan
ja Kiinaan. Yhteiskunnassa
tapahtuva rakennemuutos

Puheiden välillä oli kahvitauon paikka, jossa eri alojen yrittäjät saattoivat vaihtaa
kuulumisia.

on myös mahdollisuus yrittäjille. Samoin Ouluseudulla
oleva hyvä osaaminen.
Ala-Mursula toivoi kouluille saatavan lisää yrittäjyyden opetusta, jossa nuorilla yrittäjyys olisi yhtenä
uravaihtoehtona. Yrittäjägeeniä ihmisissä olisi myös
pyrittävä vahvistamaan.
-Oulun Uuden elinkeinokeskuksessa tulee olemaan
noin 70 työntekijää, joilla
tulee olla aikaa pitää yrityksiin yhteyttä, aikaa yrittäjille
sekä tehdä heidän kanssaan
yhteistyötä, vakuutti Juha
Ala-Mursula.

Yhdistymisen
valmistelut hyvissä
ajoin

Kunnanjohtaja Jukka Weisellillä oli selvänä, että Oulussa
oli väestöpohjaltaan suurin
kuntaliitos Suomessa ja uudesta Oulusta tulee PohjoisSuomen keskus ja kakkoskaupunki Helsingin jälkeen
Suomessa. ”Oulu- PohjoisSuomen Metropoli” onkin
kuvaava lause. Kiiminki
on yksi suuri alueellinen
keskus, onhan Yli-Ii ja Ylikiiminki sen vaikutusalueella.
-Tärkeää on seudun ihmisten
kokea, että elinkeinopalvelujen lähipalvelupiste Kiimingissä toimii edelleen ja sinne
asiointiin on ihmisillä matala
kynnys.
Yhdistymisen valmistelut tehdään hyvissä ajoin ja
useimmat toiminnot siirtyvät
yhteen jo ennen kuntaliitoksen virallista toteutumista.
Elinkeinojohtaja Jyrki
Kemppainen kertoi KIDEn

Juha Ala-Mursula selostamassa Oulun kaupungin
uuden elinkeinoliikelaitoksen toimintaa.
yritysneuvonnassa olleen
kolmen viime vuoden aikana
350 yritystä asiakkaana. Kide
on toiminut viisi vuotta, jona
aikana on saatu paljon hyvää
aikaiseksi. Nyt henkilöstö
siirtyy Oulun elinkeinoliikelaitokselle, jossa ovat entistä
laajemmat mahdollisuudet
palvella kiiminkiläisiä yrittäjiä.
Yrityskiinteistöt ja teollisuustilat jäävät Kiimingin
kunnalle. Elinkeinotoimintojen lähipalvelupiste siirtyy
kunnan virastolle yhteispalvelupisteen yhteyteen.
-Kolmen viime vuoden
aikaan Kiimingin yritysten
määrä on lisääntynyt 350:stä

yli viiteen sataan yritykseen.
Yrityspuistossa on tilaa 100
hehtaaria ja runsaasti vapaita
tontteja. Alueella toimii jo
nyt yli 50 yritystä, joissa on
yhteensä noin 300 työpaikkaa.
Meneillään on opasteiden uusinta. Ideaparkin tuleminen Kiiminkiin odottaa
kaavoituksen osalta ratkaisuja.
Koitelin alueen kehittämistyö jatkuu. Uutena on
saada lähitulevaisuudessa yhteydet seudulliseen
moottorikelkkareitistöön,
kertoili Jyrki Kemppainen
elinkeinorintaman kuulumisia.

Kiiminki säilyy

Tilaisuuden vetäjänä toiminut kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Marjo Korhonen kiitteli Kiimingin Kehityksen toimintaa.
–Pitkään on tehty hyvää
työtä. Muutosvaiheen läpivieminen mallikkaasti on
tärkeää. Kiiminki ei katoa
minnekään, vaikka kunta
yhdistyy Ouluun, totesi Korhonen.
- Suomen Yrittäjien teema
”Kasvua yrittäjyyteen” sopii
uuden Oulun elinkeinoliikelaitoksessakin johtoajatukseksi, sanoi Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Lauri
Mikkonen. Hän kutsui kaikkia paikalla olleita yrittäjiä
jäseniksi Kiimingin Yrittäjiin,
että jäsenmäärä saadaan
säilytettyä nousussa. Yrittäjiä kiinnostavat kunnan
toiminnassa muun muassa
kaavoitusasiat. Hyvä vuorovaikutus kunnan ja yrittäjien välillä tulee jatkumaan
uusissakin tilanteissa.

Valtuustosali täyttyi yrittäjistä ja kunnan luottamushenkilöistä.

Heimo Turunen
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Työntäyteinen vuosi
yritysneuvojalla
Vuoden 2010 marraskuun
loppuun mennessä Kiiminkiin perustettiin uusia yrityksiä
61 (52) ja lakkautettiin 30 (24)
eli nettoperustanta oli 31 (28)
yritystä. Sulkeissa vuoden
2009 luvut, joista näkyy, että
uusia yrityksiä perustetaan
jatkuvasti kiihtyvään tahtiin.
Niin näille alkaville yrittäjille kuin myös toimiville
ja kasvaville yrityksille on
saatu runsaasti myönteisiä
rahoituspäätöksiä mm. ELYkeskuksen avustuksina.

JanPron maamerkit
Terveystien varteen
Kiimingin terveysaseman viereen valmistui viime kesänä
senioreiden asuinkerrostalo,
jota tullaan ihmettelemään
kaukaa vieraista kunnistakin
"meille kans samanlainen"
-hengessä. Vastaavaa ei taida Suomesta löytyä: nelikerroksinen talo on täynnä
omistusasuntoja, ja talosta
johtaa katettu yhdyskäytävä
suoraan terveyskeskukseen.
Rollaattorin ja pyörätuolin
kulkua haittaavia esteitä ei
käytäviltä löydy.
Senioritalon yhteyteen on
järjestetty tiloja vanhusten
palveluille. On kuntoutusta ja päiväkerhotoimintaa,
ruokala ja muita palveluja
ja virikkeitä. Ei kumma, että
talo houkutteli asunnonostajia Oulusta asti. Talon on
rakentanut paremmin ralliautoilijana tunnetun Janne

Tuohinon rakennusfirma
JanPro Oy. Janne on ralliharrastuksensa vuoksi suuren
osan ajastaan ulkomailla,
tänäkin syksynä Dubaissa.
Sen vuoksi rakennuskohteiden vastaava mestari Pertti Timisjärvi ja Jannen isä
Kalevi Tuohino saavat hoitaa
firman juoksevia asioita tavallista enemmän.
Parhaillaan JanPro rakentaa nelikerroksista asuintaloa
jo valmistuneen senioritalon
viereen. Sen alakertaan tulee
kaksi liikehuoneistoa. Asuntoja on kaikkiaan 23. Niistä
myymättä on enää joitakin
pienehköjä kaksioita. Rakennuksen pitäisi olla valmiina
ja kaikki asunnot myytynä
ensi kesänä.
Kolmas kohde on suunnitelmissa, ja rakennuslupa
sille on jo hankittuna. Vah-

vistamatta on, onko sen osoite sama kuin edellisellä eli
viitonen, vai joko se vaihtuu
seiskaksi. Tontille tulee kaksikerroksinen luhtitalo.
– Ei se vielä tähän lopu,
Kalevi Tuohino sanoo, ja
jatkaa että toinen tontti on ostettu vierestä, ja tonttia riittää
vanhaan Arinaan asti.
Viimeiselle tontille rakennetaan kaksi nelikerroksista kerrostaloa. Tuohinon
kädenjälki jää näkyviin Kiimingin katukuvaan. Terveystien kadunvarsi tulee
melkein täyteen JanPron
rakentamia taloja.

Esko Leipälä

Yritysneuvonta ja
hautomopalvelut
yhden katon alle

Kiimingin Kehitys yhdistää yritysneuvontapalvelut
vuodenvaihteessa Business
Oulu –liikelaitokseen, johon
kootaan koko uuden Oulun
alueen elinkeinotoiminnot ja
-palvelut. KIDE yrityshautomo palvelee vuoden 2011
kesäkuun loppuun, jonka
jälkeen Oulun hautomoiden
yhteinen lähipalvelupiste
aloittaa Kiimingissä.
KIDE Hautomossa on
tällä hetkellä 18 hautomosopimuksen tehnyttä kasvuyritystä, joiden kehitystä
vauhditetaan hautomon
asiantuntijoiden voimin.
KIDEn hautomoyrityksistä valtaosa on käytännönläheisiä liiketoimintainnovaatioihin perustuvia
yrityksiä.

Matalan kynnyksen
lähipalvelupiste

Kynnys KIDE hautomoon
on haluttu pitää matalana,
kertoo yritysneuvoja Timo
Paakkola. Tällä hetkellä

Jyrki Kemppainen selostamassa äskettäin pidetyssä
yrittäjäillassa ensi vuonna aloittavaa Business Oulu
liikelaitoksen toimintaa, johon Kiimingin kunnan
elinkeinopalvelut myös liitetään.
haetaan erityisesti palvelualoille liittyviä yrityshankkeita
tai ideoita, ja Paakkola kannustaa rohkeasti lähtemään
yritysidean kanssa liikkeelle.
”Asiantuntijan tehtävänä
on auttaa yritystään suunnittelevaa jalostamaan yritysideasta onnistuvaa liiketoimintaa.”
KIDE hautomo toimii
näillä näkymin toukokuun
loppuun saakka nykyisissä
tiloissa Kiimingin yrityspuistossa Välirinteen alueella.
Yhteistoiminta on tiivistä jo
nyt seudun hautomoiden
kesken ja hautomotoiminnot

tullaan yhdistämään vuoden
2011 aikana vielä tiiviimmin yhteen uuden Oulun
alueella. Kesäkuusta 2011
eteenpäin Kiimingissä tulee
toimimaan hautomoiden ja
yritysneuvonnan lähipalvelupiste, jossa asiantuntijat
ovat tavattavissa ja kynnys
maksuttomiin asiantuntijapalveluihin pidetään edelleen pienillekin yrittäjille
matalana.

Jyrki Kemppainen
elinkeinojohtaja

Toiveet korkealla

Terveyskeskuksen laajennus
valtuuston päätettävänä
Tärkein päivä vuosikymmeneniin Kiimingin terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen suhteen on maanantaina 13. päivä
joulukuuta 2010. Silloin valtuusto arvioi terveyskeskuksen
laajennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sekä
kustannusarvion, ja päättää ensi vuoden investoinneista.
– Jos valtuusto tekee myönteisen päätöksen ja hanke
toteutuu, niin näillä rakennusinvestoinnilla Kiimingin
hyvinvointipalvelut turvataan 10-20 vuodeksi, johtava lääkäri Matti Mäntymaa
kommentoi toiveikkaana.
Samassa kokouksessa valtuusto päättää ensi vuoden
koko talousarviosta. Jos terveyskeskuksen laajennuksen
rakennustyöt päästään aloittamaan toiveiden mukaisesti ensi vuoden lopulla,
niin laajennus olisi valmis
vuonna 2012.
– Nykyisen terveyskeskuksen tilat ovat vanhanai-

kaiset ja pienet. Jos laajennus
saataisiin, niin lääkärien ja
hoitajien yhteistyö toimisi
entistä paremmin. Saataisiin
myös lisää tiloja toimenpiteitä varten, Mäntymaa
maalailee uuden terveyskeskuksen tulevaisuutta.
Hyvinvointilautakunta
ja kunnanhallituskin ovat
esittäneet, että laajennusosa
rakennetaan kaksikerroksiseksi. Toiseen kerrokseen
sijoitettaisiin sosiaalipalvelut, minkä Mäntymaa näkee palvelujen kehittämisen
kannalta erittäin merkittävänä.
–Tämä antaisi Uuden

Oulun koillisen alueen hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja asiakaslähtöiselle
yhteistyölle eri ammattiryhmien välillä aivan loistavat
edellytykset.
– Yhteistyötä edesauttaa
se, että kuntoutus ja vanhushuollon avopalvelut saivat
tilat senioriin. Avopalvelut
tulisivat Kiimingissä olemaan erinomaisesti keskitettynä kuntakeskukseen. Sillä
varmaan olisi positiivista
vaikutusta kuntakuvaan ja
kunnan imagoon.
Maanantaina 13.12 selviää, toteutuuko Kiimingin
terveyskeskuksen laajen-

nushanke. Jos hyvin käy,
niin pian kunnan hyvinvointipalvelut toimivat tosi
hyvissä tiloissa.

Esko Leipälä
Kiimingin Terveyskeskus sekä
yhdyskäytävä senioreiden asuintaloon.
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Valokuvauskilpailun kuvien
laatu yllätti myönteisesti
KIDE – Kiimingin Kehitys
ja Kiimingin kunta järjestivät viime kesänä kaikille
avoimen valokuvauskilpailun, jonka teemana oli
Täydellisiä päiviä Koitelissa. Kilpailuun lähetettiin
yhteensä 54 kuvaa. Kuvien
määrä ja laatu oli kilpailun
järjestäjälle mieluinen yllätys.
Ainutlaatuinen Koiteli
-sarjan voittaja oli Juha Majander kuvalla Kuohu. Voit-

tokuva nostaa hienosti esille
Koitelin luontoa. Kuvassa
on käytetty hienosti hyväksi
syväterävyyttä, mikä luo
kuvalle samalla myös salaperäistä tunnelmaa.
Koiteli kutsuu -sarjan
voittaja on Hanne Talvensaari kuvalla Makkara maistuu. Teknisesti kuva on hyvä
ja siitä välittyy hyvä tunnelma. Keskellä oleva lapsi
kiinnittää katsojan huomion
ja vetää puoleensa.

Aktiivinen Koiteli -sarjan voittaja on Olli-Pekka
Puolitaival kuvalla Uimahyppy. Kuvassa on vauhtia
ja meininkiä sekä virtaviivaista ja eteenpäin menevää
liikettä.
Yleisöäänestyksen FBsivustolla voitti 84 äänellä
Ulla Tuomela, Palkitut kuvat
ovat olleet esillä Kiimingin
pääkirjastolla ja ovat siellä
vuoden loppuun asti.

Heimo Turunen

Varaa tontti
yrityspuistosta
Kaikkiaan Kiimingissä
yli 50 yritystonttia
Vt 20:n kupeessa erinomaisella paikalla sijaitsevassa
Kiimingin Yrityspuistossa on tarjolla yrityksille
lukuisia korkeatasoisia tontteja. Kaikkiaan Kiimingissä on erilaisia vapaita yritystontteja yli 50 liike-,
toimitila-, tuotanto- ja teollisuusrakentamiseen.
Matkaa Ouluun on vain 10–18 km.

Tervetuloa tutustumaan!

Tasokas tuotantokiinteistö
vuokrattavana

Ota yhteyttä

Kari Viik
maanmittausinsinööri
kari.viik@kiiminki.fi
Puh. 040 575 8082
www.kiiminki.fi

778 m2, tuotantotilan sisäkorkeus n. 5,5 m
Kiimingin Yrityspuisto
Edullinen vuokra, runsaasti pysäköintitilaa,
valmis laajennussuunnitelma (n. 310 m2)

Kiimingin Yrittäjien
uudet kotisivut avattu:
Yleisöäänestyksen voittanut Ulla Tuomelan kuva - Aamu koskella

www.yrittajat.fi/kiiminki

Kiimingin kansainvälisin yritys?

Lovin koristeet ihastuttavat maailmalla
Alussa oli tikku, liimaa ja koivuviilua,
joista Anne Paso kokosi mallia puiseksi
kuusenpalloksi. Sitten pitkän ajatustyön
tuloksena syntyi patentti, ja siitä alkoi
menestystarina.

Puuviilusta tehty koristepuu, jossa istuu lintu. Taustalla hyllyssä Saksaan lähteviä lähetyksiä suuri pino.
Alihankkija tekee Pason suunnittelemat osat, hän
värjää ja postittaa eteenpäin.

Puolitoista vuotta Anne Pason mielessä pyöri ongelma,
miten koivuviilusta voisi tehdä kauniita kuusenpalloja.
Muoviset eivät miellyttäneet.
Hän pohti, jos löytyisi keino tehdä pallosta koottava,
jolloin loppukäyttäjä voisi
koota sen itse, ja kuljetus ja
varastointi helpottuisivat.
Lopulta Anne löysi ratkaisun. Löytyi liitos, jota
ei ollut vielä keksitty. Hän
haki sille patenttia, ja sai
sen. Kun toimiva liitos oli
olemassa, oli luonnollista
miettiä sen käytölle erilaisia
vaihtoehtoja.
Kaikki Lovi Oy:n pienet
tuotteet ovat kortin muodossa. Korteilta osat voidaan
irrottaa ja niistä kootaan
kolmiulotteisia somisteita.
Korteista voi valita rakennettavaksi lintuja, palloja,
enkeleitä, sydämiä, possuja
ja poroja. Niistä useimmissa
materiaalina on ohuen ohut,
vain millimetrin vahvuinen
koivuvaneri.
Perusidea koottavista koristeista Anne Pasolla pyöri
mielessä jo lähes kymmenen vuotta sitten. Valmiiksi koottujen koristeiden
tuottaminen ei kuitenkaan

ollut järkevää. Pelkästään
tuotteiden saaminen ehjänä
perille tilaajalle vaati liian
paljon aikaa ja turhan tukevia pakkauksia.
Pikkuhiljaa businessidea
ja tuotantostrategia on viilattu toimivaan kuntoon.
Tuotteet leikataan vesileikkauksella alihankintayrityksissä vaneriin. Tilaaja saa
pienimmät tuotteet kirjeessä
ja isommat koristeet tason
muotoisessa paketissa. Hän
irrottaa osat vanerilevystä, ja
naps, naps, naps, Lovin patentoiman liitoksen ansioista
hän voi napsauttaa osat paikalleen. Näin kolmiulotteinen koriste on valmis.
Osa tuotteista on pieniä,
mutta esimerkiksi puut voi
tilata jopa 120 cm kokoisina.

Lovilla on maahantuojat
Japanissa, USA:ssa, Saksassa
ja Englannissa. Lovi-tuotteita
on toimitettu kaikille mantereille niiden äärimmäisille
laidoille Brasiliaan, Chileen,
Australiaan, Japaniin, Koreaan, Kiinaan, Hongkongiin, kaikkiaan muutamaan
kymmeneen maahan.
Lovin puukoristeen ostanut asiakas osallistuu panoksellaan Lovin Toisenlainen
lahja -kampanjaan. Se on
käynnistynyt vuonna 2008
ja jatkuu edelleen. Jokaista
ostettua puukoristetta kohti
Lovi lahjoittaa yhden puuntaimen, keskikokoisesta kolme ja suuresta puusta viisi
taimea tulvien ja eroosion
vaivaamille alueille eri puolille maailmaa. Varat taimiin
osoitetaan Kirkon ulkomaa-

navulle, joka vastaa puiden
istuttamisesta.
– Kun kerran me käytetään
puuta materiaalina, niin on
reilua istuttaa jotakin tilalle,
Paso perustelee. – Minkä
otat, sen myös annat.
Yli 90 prosenttia tuotannostaan Paso postittaa maailmalle. Kotimaassa Lovin
tuotteisiin voi varmimmin
tutustua yrityksen verkkokaupassa osoitteessa
www.lovi.fi. Suomessa Lovilla on noin viisikymmentä
jälleenmyyjää. Pelkästään
Ranskassa, Englannissa ja
Saksassa myyntipisteitä on
satoja, ja lisäksi jonkin verran lähes kaikissa Euroopan
maissa.

Esko Leipälä

Asiakas saa Lovin kolmiulotteiset
koristeet levyinä, joista ostaja voi
koota tuotteen valmiiksi itse. Osat
pysyvät paikallaan patentoidun
liitoksen ansiosta.
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Seurakunta tekee yhteistyötä
yrittäjien kanssa
Kiimingin seurakunta on
tehnyt yhteistyötä paikallisen yrittäjäyhdistyksen
kanssa. Yksi esimerkki tästä
oli pitkät perinteet omaava
yhteistyö Kiiminki-päivien
aikaan, jolloin seurakunta on
mukana hyvinkin aktiivisella
panoksella.
-Yrittäjät ovat yksi meidän
yhteistyötahoistamme, ja
siihen on olemassa useita
syitä. Tietenkin yrittäjät
ovat yksi osa meidän laajaa yhteiskuntaa, ja heillä
on suuri merkitys ihmisten
työllistymisen kannalta. Sitä
kautta yrittäjien toiminta
ovat tärkeä tekijä kunnan
ja myös seurakunnan hyvinvoinnin kannalta. Tietenkään me emme halua sulkea
mitään ryhmää seurakuntamme ulkopuolelle, sanoo
Kiimingin kirkkoherra Pauli
Niemelä.
Tänä vuonna seurakunta
järjesti myös yrittäjäkirkon
syyskuun ensimmäisenä
sunnuntaina. Kyse oli valtakunnallisesta, erityisesti
yrittäjille omistetusta jumalanpalveluksesta; olihan
yrittäjäkirkko mainittu erikseen kirkkovuoden kalenterissakin.
-Yrittäjäkirkossa Miia

Seppänen toimitti jumalanpalveluksen, ja välittömästi
sen jälkeen oli vuorossa seurakunnan järjestämä kahvitilaisuus. Vaikka tänä vuonna
näihin tilaisuuksiin ei saapunutkaan erityisen runsaasti
väkeä, niin tarkoitus on, että
ne tulisivat vielä saamaan
jatkoa.

Seurakunta on
avoin uusille
yhteistyömuodoille

Yksi mahdollisuus yrittäjien
ja seurakunnan väliseksi
yhteistyömuodoksi ovat
seminaarit, joita on jo järjestetty muualla, kuten Oulaisissa. Seminaarit tarjoaisivat hyvä mahdollisuuden
käsitellä yhdessä yrittäjien
työhyvinvointia sekä eettisiä periaatteita kristillisestä
näkökulmasta käsin.
-Meillä Kiimingissä seurakunta on jalkautunut ja
meiltä onkin menty esimerkiksi terveyskeskukseen
tapaamaan työyhteisön
jäseniä. Yritysten ja yrittäjien
kohdalla tätä voisi toteuttaa
vaikkapa siten, että kohtaamista voitaisiin laajentaa keskustelutilaisuudeksi, jossa
pienen alustuksen pohjalta pohdiskeltaisiin asioita

heidän näkökulmastaan,
sanoo Niemelä.
Kiimingin seurakunnasta
on jo nyt ehditty tehdä vierailuja paikallisiin yrityksiin, kuten esimerkiksi leipomoon. Kunnan työntekijöiden kanssa seurakunta
on järjestänyt joulun alla
tilaisuuden luonnossa, jonka
miellyttävässä tunnelmassa
oli hyvä paikka myös yhteiselle joulujuhlalle.
- Ma h dol l i su u k si a on

jatkossa moneen, ja seurakunnassa kuunnellaan niitä
ideoita ja ajatuksia, joita
yrittäjien taholta meille tulee. Toiminnan ei tietenkään tarvitse olla niin virallista ja jäykkää. Mehän
elämme samaa todellisuutta
ja maailmaa. Voimme yhtä
lailla kohdata ja jakaa keskenämme elämän suuria ja
pieniä kysymyksiä.

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

Pitkät perinteet omaava yhteistyö yrittäjien kanssa
on Kiiminki-päivien aikaan, jossa seurakunta on
mukana aktiivisella panoksella. Kirkkoherra Pauli
Niemelä toimittamassa toissa kesänä lauantaiaamun
kansanlaulukirkkoa.

Mastotie 1 Kiiminki
Puh. 8161 664, 0400 012 920, fax 8161 664
Avoinna: arkisin 7.30-17.00

Tervetuloa!
Uusi upea myymälä
Kiimingissä!
Yli 60.000 tuotetta
saman katon alta!
Myymälässä myös
täyden palvelun
lounasravintola!
- aamupala joka päivä 8-10
- lounas joka päivä 10.30-15
- listaruokia iltaan saakka
- hampurilaiset ja muut pikkusuolaiset
- herkulliset kahvit ja leivonnaiset

Tervetuloa!

