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MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN,VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1
KUNNAN
SIVUT 12,13 ja 15
BUSINESS OULU
SIVUT 14,15
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HOPEAVINTTI
Albertinkatu 6, 90100 Oulu, 040-5723422

KAIKKI KORUT
7.5.2011 ASTI -20%
KORUKURSSIT
LIIKKEESSÄMME:
10.5.
PERUSKURSSI
16.5.
KORUJA VALMISTUJAISIIN 1.
24.5.
KORUJA VALMISTUJAISIIN 2.
26.5.
KORUJA METALLILANGASTA
31.5.
KORUJA KESÄKSI VAIJERIIN

Kurssimaksu 15€ + tarvikkeet.
Ilmoittaudu tekstiviestillä numeroon
040-5723422 tai liikkeessämme
osoitteessa Albertinkatu 6, 90100 Oulu
Kurssiaika klo 17.30-20.30

LIIKE AVOINNA
MA-PE 10-17 JA LA 10-13
TERVETULOA!

AKTIIVISTA

TERVEYTTÄ

Helli Äitiä 8.5.
hyvänolon lahjakortilla!

KAIKKI LOPUT
TIARAT
JA HÄÄKAMPAUSKORUT -40%

60 min hieronta+kehonkoostumusmittaus yht. 35 €
(voimassa 9.-27.5.)
Elintapavalmennus 6 tapaamista á 60 min, sis. mittaukset,
omavalmennusohjelman ja harjoittelun yht. 300 €
(voimassa 9.5.-31.8.)
Modernit puhuvat Beurer verenpainemittarit meiltä!

Meiltä löydät myös laajan valikoiman korutarvikkeita ja valikoima
kasvaa koko ajan!!!
Paljon uusia helmiä ja korutarvikkeita saapunut ja uusia ihanuuksia
saapuu lähipäivinä lisää!!!

Tuohimaantie 12, 90900 KIIMINKI
Kumputie 35 as. 6, 90940 JÄÄLI
Puh. 010 387 8150, info@kiifys.fi, www.kiifys.fi

APUA ARKEEN
Tarjoamme laadukasta hoivaa ja
kotipalvelua. Soita ja kysy lisää!
Kotitalousvähennysoikeus tai palvelusetelimahdollisuus.

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

Kukkiva karaistunut
orvokki 1€/kpl, 10€/12 kpl
Paljon kukkivia ruukkukukkia
Kestävät omenapuut 30€/kpl, 55€/2 kpl
PUUTARHAMULTAA 4€/50L,
20€/6 säkkiä (0,067 sent.litra)
(myös peräkärrykuormat)
Avoinna 8-18 joka päivä, myös la-su
Puh. 816 7020, 0400 385 926

Kehäkuja 1

I

90940 Jääli

I

puh. 040-846 8206

I

www.pihlajaranta.fi
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Yrittäjiä kiinnostavat tulevan hallituksen verolinjaukset
Uusi eduskunta on valittu. Eduskuntavaalien tulos oli historiallinen. Perussuomalaiset
saavuttivat murskaavan voiton ja sen myötä heistä tuli kolmanneksi suurin ryhmä.
Historiallista oli myös se, että Kokoomuksesta tuli suurin ryhmä uuteen eduskuntaan. Karvaan tappion tällä kertaa kokivat
Keskusta ja Vihreät, taival oppositiossa alkanee.
Hallitusneuvotteluja vetää Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Kun
muistelee vaalien alla käytyjä keskusteluja ja puolueiden linjauksia, voisi kuvitella
neuvotteluista vaikeita. Kansakunnan etua
ajatellen olisi tärkeää, että neuvottelut saataisiin ripeästi päätökseen ja enemmistöhallitus muodostettua. Hallitusohjelman
sisältö tässä vaikeassa tilanteessa on ratkaiseva, jotta pystytään turvaamaan kansalaisten hyvinvointi. Keskeisiä asioita ovat mm.
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen,
osallistuminen Euroopan kriisimaiden tukemiseen, valtion velkaantumisen hallinta
ja siihen liittyen verotuksen uudistaminen.
Lisäksi maahanmuuttopolitiikka nousee
esille.

Yrityksien kannalta merkittävä asia on
juuri verotuksen uudistaminen. Edellisen
vaalikauden lopulla julkaistiin Hetemäen
työryhmän verotusta koskeva väliraportti.
Sen mukaan yhteisöverokantaa ja tuloveroa
laskettaisiin, pääomaveroa ja arvonlisäveroa
korotettaisiin, sekä painopistettä siirrettäisiin työn verotuksesta, kulutusverotukseen.
Vaalien alla kaikki puolueet korostivat yrittämisen edellytyksien parantamista ja sitä
kautta uusien työpaikkojen syntymistä, kuitenkin leikkauslistoissa nousi esille yritystukien vähentäminen. Mikäli tukia leikataan,
tulee harkinta aloittaa eniten kilpailua vääristävistä tukimuodoista. Toivotaan päättäjiltä viisautta ja oikeita linjauksia tulevaan.
Tulevana viikonloppuna vietämme äitienpäivää. Yrittäjät toivottavat parhaimmat
onnittelut maailman parhaimmille äideille.

Kiiminkipäivillä tavataan!
Hyvää kevättä ja kesää kaikille!
Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjien
puheenjohtaja

Kiimingin Yrittäjät muistivat viime vuoden lopulla pitkäaikaista ja hyvää yhteistyökumppania elinkeinojohtaja Jyrki Kemppaista, joka siirtyi vuoden vaihteessa Business Oulun
palvelukseen, josta käsin tosin on edelleen hoitamassa myös Kiimingin elinkeinoasioita. Jyrki Kemppaista kättelemässä Lauri Mikkonen.

Kiimingin Yrittäjillä vilkas toimintavuosi
Kevätkokousväkeä 10.4 pidetyssä kokouksessa.
Kiimingin Yrittäjien kevätkokouksen yhteydessä muistettiin puheenjohtaja Lauri
Mikkosta hänen helmikuun
alussaolleen60-vuotismerkkipäivän johdosta. Onnittelijoina hallituksen jäsen
Mari Halkola ja hallituksen
varapuheenjohtaja Lauri
Ojala.
Kiimingin Yrittäjien pikkujoulussa yrittäjät esittivät
ohjelmanumeron,
jossa
naurua ja hauskoja tilanteita riitti.

Kiimingin Yrittäjien kevätkokous oli 10.4, jossa hyväksyttiin muun muassa viime
vuoden toimintakertomus.
Vuoden alussa oli jäseniä 130
ja vuoden lopussa 131, joten
jäsenmäärä pysyi lähes ennallaan. Tosin vuoden 2011
puolella on tullut lisää jäseniä ja huhtikuussa 2011 jäsenmäärä oli 140.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Lauri Mikkonen ja hallitukseen kuuluivat Juha-Pekka Pulkkanen,
Pentti Eskola, Tauno Sipola, Raimo Kokkoniemi, Riitta Kemppainen, Aulis Roininen, Ulpu Korpua, Mari
Halkola (vpj), Auli Ylipahkala, Jaana Körkkö, Olli Kuivamäki, Hannu Tuohino

ja Seppo Pelkonen. Lisäksi
on ollut kuntayhteistyöryhmä, tiedotus-, koulutusryhmä, Hyvinvointitoimikunta,
Kiiminkipäivät toimikunta
ja lehtitoimikunta. PohjoisPohjanmaan yrittäjien hallitukseen kuului Lauri Mikkonen. Yläasteen oppilaille
annettiin neljä stipendiä sekä
muistettiin merkkipäiviään
viettäneitä yrityksiä ja yrittäjiä. Vuoden yrittäjänä palkittiin Kiimingin Sairaankuljetus Oy.
Virkistystoiminnassa kevätretki tehtiin Syötteelle ja
syysretki Leville. Jäsenien
kuntosali- ja uimahallivuoroja tuettiin sekä järjestettiin
lentopallon pelaamismahdollisuuksia ja ohjattua kuntolii-

kuntaa. Pikkujoulu pidettiin
Hannuksen kylätalolla, jossa
oli runsaasti ohjelmaa.
Yhdistyksen työntekijänä oli joulukuun puoliväliin
saakka Anna-Kaisa Kemppainen.
Kunnan ja eri yhdistyksien kanssa on ollut hyvä yhteistyö.
Yrittäjien vuoden päätapahtuma on Kiiminkipäivät,
jotka järjestettiin 36. kerran.
Näytteilleasettajia oli runsaasti ja ihmisiä kävi päivillä tuhatmäärin. Ohjelma-anti oli monipuolista.
Tänä vuonna yhdistys
viettää 30-vuotista toimintavuottaan. Juhla järjestetään
ensi syksynä. (ht)
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Kevätretki Ukkohallaan

Siivousliike

AJ-Siivous
Kiiminki, Airi Kälkäjä puh. 040 589 4654
airi.kalkaja@luukku.com
MUISTATHAN MYÖS KOTITALOUSVÄHENNYKSEN!

TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

1+8+inva

puh. 0400 555 995
Kiimingin Yrittäjien perinteinen yrittäjien koko perheelle
tarkoitettu kevätretki suuntautui tänä keväänä lauantaina 9.4
Ukkohallaan. Mukana oli lähes
40 henkeä. Keli oli mitä parhain.
Useimmilla yrittäjillä oli joko
omia lapsia tai lasten lapsia mukana, jotka saivat lasketella tai
opetella laskettelemaan. Ukkohallan rinteet todettiin oikein
sopiviksi tällaiseen koko perheen lasketteluun. Rinteen alapäässä olevalla kodalla oli koko
päivän ajan Raimo Kokkoniemi
grillimestarina ja siellä oli tarjolla makkaroita, kaakaota sekä
nokipannukahvia.

Haaveena on vielä tulevana syksynä järjestää koko perheen ruskaretki. Aika ja paikka ovat vielä avoimena. Huvitoimikunta
ottaa hyviä ehdotuksia jäsenyrityksiltä vastaan. (ht)

Laatu

Kuvat Teijo Tolppa

Tehokkuus

Monipuolisuus

Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996
uudisrakentaminen
saneeraus
kvr-rakentaminen
Yritystie 5
90940 Jääli
www.ltm.fi

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

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset
Puh. 040-127 2883
www.ht-maalaus.fi • htmaalaus@gmail.com

Kiimingin Murske Ky
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Julkaisija:
Vastaava toimittaja:
Toimittajat:
Ilmoitusmyynti:
Sivun taitto:
Painopaikka:

Kiimingin Yrittäjät ry
Lauri Mikkonen
Heimo Turunen, Asko Kurki
Heimo Turunen, Pauli Tiiro
VKK-Media Oy
Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani

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

YRITYKSEN
SUKUPOLVENVAIHDOKSET
JA YRITYSKAUPAT
Aika
Paikka

tiistai 31.5.2011 klo 15.00 – 19.15
Hotel Scandic, Saaristonkatu 4, Oulu

15.00 – 15.15 Tilaisuuden avaus
Pk-yrityksen onnistunut omistajanvaihdos
–hankkeen esittely
Projektipäällikkö Tommi Sirviö,
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
15.15 – 16.30 Sukupolvenvaihdoksen/yrityskaupan
toteutus käytännössä
Yrityksen arvonmäärityksen ABC
Johtaja Jaakko Lampela,Talenom Oy
Vero-optimointi yrityksen omistajanvaihdoksessa
Veroasiantuntija Katja Ehrola,Talenom Oy
16.30 – 17.15 Kumppani yrityksesi elinkaaren
muutostilanteissa
Myyntipäällikkö Kari Heiskanen,
Fennia,Vakuuttamisen erikoisliike.
17.15 – 17.45 Kahvi
17.45 – 18.15 Yrittäjän kokemuksia sukupolvenvaihdoksesta
ja yrityskaupasta
Yrittäjä Risto Luttinen,
Ykkössuutari Risto Luttinen Oy, Oulu
18.15 – 18.45 Omistusjärjestelyjen rahoitus
Rahoituspäällikkö Vesa Kuusento,
Finnvera Oyj, Oulun aluekonttori

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

18.45 – 19.15 Yrityskaupan rahoittaminen
Konttorinjohtaja Sami Heikkilä
Nordea Pankki Suomi Oyj, Oulun yrityskonttori
Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittautumaan 23.5. mennessä,
marita.kiviniemi@yrittajat.fi tai puh. 050 320 2389.
Paikkoja on rajoitetusti.Tilaisuus on maksuton.

Pohjois-PohjanmaanYrittäjät

MAUSTEET, YRTIT, TEET, MARJAROUHEET!
auli.ylipahkala@netti.fi

Nilax Oy

Vapaa-aikapalvelut tiedottaa:
Kesäleirit ja retket 2011:
Leirit yhteistyössä Oulun seudun setlementin kanssa Syötekeskuksessa ja Hailuodossa
Lasten leiri 7-10v 6.-8.6 2011 Syötteellä. (20 paikkaa). Hinta
130€/hlö sisältää täyshoidon.
Nuorten leiri 11-15v 13. -15.6.2011 Syötteellä (20 paikkaa). Hinta 130€/hlö sisältää täyshoidon.
Lasten leiri 7-10 v 28. -30.6.2011 (paikka vielä avoin) (10 paikkaa).Hinta 130€/hlö sisältäen täyshoidon.
Huom! Sitovat ilmoittautumiset Anulle nuorisotoimeen viimeistään to 19.5.2011 mennessä 0400-504514. (nimi, ikä, osoite, puh,
huoltajan nimi ja numero, allergiat). (peruutusmaksu)
Nuorten reissu Helsinkiin!
Nuorten reissu Sokos hotelli Flamingoon ja linnanmäelle! 13.-15
.6.2011 13-17 vuotiaille!
Reissun hinta 140 €. Hinta sisältää linja-autokyydin, lämpimän
ruuan meno- ja tulomatkalla, 2 yötä. Sokos Hotel Flamingossa ja
iso hupi rannekkeen Linnamäelle.
Sokos Hotel Flamingosta on suora yhteys kauppakeskus Jumboon, jossa mahdollisuus shoppailuun. Flamingossa on kylpylä, hohtokeilaus ja leffateatteri, joihin voi tutustua omakustanteisesti.
Reissuun voit ilmoittautua, jos olet vähintään 13 – vuotias.
Huom! Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 19.5.2011 mennessä 0400-504514. (nimi, ikä, osoite, puh, huoltajan nimi ja numero, allergiat). (peruutusmaksu)
Perheretki Jukuparkkiin 8.8.2011
Hinta: Jukupark + kyyti, aikuiset/lapset 32€, 0-3vuotiaat 10€
Jukupark+SaniFani+kyyti, aikuiset/lapset 40€, 0-3 vuotiaat 10€
Hinta sisältää pääsyliput+matkat, ruoka omakustanteinen. Alle 13
vuotiaat vain aikuisen seurassa.
HUOM! Sitovat ilmoittautumiset Anulle nuorisotoimeen viimeistään 31.5. 2011 mennessä 0400-504514. (nimi, ikä, osoite, puh,
huoltajan nimi ja numero, ruoka-aineallergiat). (peruutusmaksu)
Seikkailu ja kalastusreissu Utsjoelle 1.-6.8.2011
Koe kalastus-seikkailu lapin maassa keskellä tunturien. Mukaan
mahtuvat aloittelevat, kuin kokeneemmatkin kalastuksen harrastajat! Opastamme tarvittaessa perhokalastuksen ja uistinkalastuksen alkeisiin. Kalastusta on tarjolla Tenossa, Utsjoessa ja
Tunturijärvellä rannalta tai soutaen. Sitovat ilmoittautumiset/lisätietoja 31.5.2011 mennessä Pasille 040-5771254
Uimakoulut: Alkavat viikolla 23 Tarkemmat tiedot kuntatiedotteessa!
Kiimingin nuorisotyö myös facebookissa! Nuori, ala meidän kaveriksi niin saa ensikäden tietoa toiminnastamme! Käy
tsekkaamassa myös nettisivustot seutunappi.fi ja aloitekanava.fi
Kunnassamme toimii myös nuorisovaltuusto joka ajaa nuorten
etua! Käy tutustumassa! www.kiiminginnuorisovaltuusto.webs.
com

KIIMINGIN ERISTYS OY
LVI-eristystyöt

Kodin remontit & rakentaminen
puh. 0207 410 980
www.nilax.fi

VA R M I S TA TA K U U - VA L I T S E A M M AT T I L A I N E N

-

Puh. 040 743 3936

Ilmastointikanavien puhdistus
Öljypolttimien huolto
Ilmalämpöpumppujen huolto
Lämpökamerakuvaukset
Öljy- ja kaukolämpöjärjestelmien saneeraukset

Moninkertainen testivoittaja
ILMALÄMPÖPUMPPU

MITSUBISHI
ELECTRIC EF25

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

KIIMINKI

Terveisin: Liikuntasihteeri Kari Näppä 040-5454612, liikuntaneuvoja opiskelija Ari Siekkinen 044-4993147, nuorisosihteeri Anu
Saukkonen 0400-504514, erityisnuorisotyöntekijä Pasi Karvonen
040-5771254, nuoriso-ohjaaja Jari Leinonen Syke nuokkari 0444993368 , nuoriso-ohjaaja Sanna Pentti Laivakankaan nuokkari
044-4993232 etunimi.sukunimi@kiiminki.fi

Auli Ylipahkala p. 0400 583 960

Uudisrakennukset, saneeraukset,
suunnittelu- ja valvontatyöt
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1850€
ASENNETTUNA

TÄYDEN PALVELUN ENERGIATALO
Näätämöntie 12 90900 Kiiminki

p. 040 124 6600 / 0400 389 112

s.posti: myynti@kiimix.fi 		 www.kiimix.fi

PK-yrityksen onnistunut
omistajanvaihdos
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjillä on tarjolla palvelua
pk-yritysten omistajanvaihdosten toteuttamiseen. Jos
yrittäjä suunnittelee sukupolvenvaihdosta tai yrityksensä myyntiä ulkopuoliselle
tai henkilö, jolla on suun-

nitelmissa yritysosto, kannattaa ottaa meihin yhteyttä
- ylläpidämme listaa myytävistä yrityksistä ja jatkajaehdokkaista. Saamamme rahoituksen kautta on mahdollista
myöntää tukea myös omistajanvaihdoksen tarvitsemiin

asiantuntijapalveluihin esim.
yrityksen arvonmääritys, sopimusjuridiikka ja verotus.
Omistajanvaihdoksessa
on tärkeää olla ajoissa liikkeellä, sillä se voi olla vuosia
kestävä prosessi. Hyvällä ennakoinnilla yleensä päästään

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien avoimien ovien päivänä maaliskuussa projektipäällikkö
Tommi Sirviö (keskellä) kertomassa yrittäjän omistajanvaihdosasiasta Fennian aluejohtaja Kimmo Hyväriselle. Oikealla Oulun Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Ketola.

5

L E HT I

KIIMINKI

1/2011

parhaaseen lopputulokseen
ja näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, sukupolvenvaihdoksissa muun muassa verotukselliset asiat. Tärkeää
on myös pitää yritys myyntikunnossa, vaikka suunnittelisikin siitä vasta myöhemmin luopumista.
Tulemme
järjestämään
omistajanvaihdoksia tukevia
koulutuksia ja tilaisuuksia
eri puolella Pohjois-Pohjanmaata. Oulussa järjestämme
”Yrityksen sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat” -tilaisuuden 31.5.2011, jossa eri
asiantuntijat puhuvat omistajanvaihdoksiin liittyvistä
haasteista sekä kuulemme
myös sukupolvenvaihdoksen tehneen yrittäjän kokemuksia. Tarkemmat tiedot
ja ilmoittautumislinkki löytyvät Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien kotisivuilta, www.
ppy.fi.

Tommi Sirviö
projektipäällikkö

Saattaja
Surun
Hetkellä

Hautauspalvelu
Liike 817 7018
Arto 040 532 1986

Marja 0400 583 163 pitopalvelu
Harjutie 14 Ylikiiminki

Perinnerakentaminen
Restaurointimestari
Taisto Vesa
Hirsityöt ja entisöinnit
Vesantie 45, 90900 Kiiminki
Puh. 050 382 8216

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.

”Pienikin voi näkyä isosti”
Kiimingissä yritysten ja järjestöjen markkinoinnin ja
viestinnän apulaisena jo
kaksi vuotta toiminut mainostoimisto Imago+ Oy on
asiakaslähtöinen alansa ammattilainen.
Yrittäjän ei tarvitse osata
tai ehtiä tehdä kaikkea itse,
ammattilaisten käyttö on sallittua ja usein myös järkevä ratkaisu. Samoin kun talouden hallintaan käytetään
tilitoimiston apua, markkinoinnin puolella voi ottaa
kumppanikseen mainostoimiston. Ammattilainen katsoo asioita ammattilaisen silmällä ja osaa ottaa huomioon
oikeita asioita. Eikä mainostoimisto ole vain suurten yritysten juttu – pienikin voi näkyä isosti.
Yrittäjä,
toimitusjohtaja Mari Siltakoskella on yli
kymmenen vuoden kokemus markkinointiviestinnän
alalta. Mari on toiminut asiakaspalvelutyössä ja graafisen suunnittelun parissa jo
ennen oman yrityksen perustamista ja kouluttanut itseään myös yritystoiminnan
ohella – suorittaen juuri hiljattain mm. Yrittäjän ammattitutkinnon.
Oma yritys oli vuosien
unelma ja tavoite joka kypsyi
pikkuhiljaa kun Mari keräsi työkokemusta ja ammattitaitoa toisen palveluksessa ja
odotti kunnes aika on sopiva ja puitteet kunnossa. Nyt
Mari kokee tekevänsä juuri
sitä mitä haluaa ja miten haluaa. Mainostoimiston työhän on markkinoinnin kaut-

ta auttaa muita yrityksiä
menestymään.
Tällä hetkellä yritys työllistää yrittäjän itsensä lisäksi
yhden kokopäiväisen graafisen suunnittelijan ja muutamia henkilöitä on varalla
ja heitä käytetään aina tarpeen mukaan. Lisäksi pienellä yrityksellä on vahva ja
luotettava yhteistyökumppaniverkosto minkä johdosta kaikkea ei tarvitse tälläkään alalla tehdä itse. Mm.
www-palvelinasioita hoitaa
jo ihan tietoturvasyistä toinen yritys.
Mainostoimisto Imago+:n
palvelutarjonta on laaja.
Aloittavan yrityksen tarpeet
lähtevät nimen keksimisestä
ja logosta. ”Näiden asioiden
parissa on istuttu asiakkaan
jos toisenkin kanssa. Monet
kaipaajat jotain joka peilaa
heidän ajatuksiaan nimivaihtoehtojen kanssa. Mainostoimisto ajattelee asioita eri
kantilta kuin yrittäjä itse ja
näin nimen päättäminen voi
tulla asiakkaalle helpommaksi”, Siltakoski kertoo
ja jatkaa ”Asiakkaan kanssa käydään yleensä yhdessä läpi mitä asiakas haluaa ja
millainen ajatus hänellä itsellään on. Yleensä silloin saan
aika hyvin kiinni siitä mihin
suuntaan lähdetään toteutuksen kanssa.
Palveluihin kuuluu myös
käyntikorttien,
esitteiden,
banderollien ja muiden painettavien materiaalien suunnittelu. Myös ikkunateippausten suunnittelua tehdään.
Ja hyvin olennaisena osana

palveluihin kuuluu wwwpalvelut jotka toteutetaan
kokonaispakettina. Asiakkaan ei tarvitse tietää verkko-osoitteen rekisteröinnistä
tai muusta mitään. Rekisteröimme osoitteen, suunnittelemme ulkoasun ja laitamme
sivut toimintakuntoon helppokäyttöiseen ylläpitojärjestelmään jonka avulla asiakas
pääsee myöhemmin itse päivittämään sivustonsa sisältöä tekstien ja kuvien osalta.
Myös sähköpostit liitetään
mukaan pakettiin. Riittää siis
että yrittäjä hallitsee oman
alansa ja osaa hieman kertoa siitä ja avata yritysidean-

sa mainostoimistolle.”
Kiimingissä toimii markkinoinnin kokonaispalveluiden tarjoaja jonka ajatus on
auttaa asiakasyrityksiä menestymään. Joskus pienen
yrityksen yrittäjällä voi olla
iso kynnys lähteä mainostoimistoon kun vallalla on
yleinen käsitys että palvelut maksavat paljon. Markkinointikulut täytyy ajatella
sijoituksena – eurojen pitäisi kyllä tulla jollain aikavälillä takaisin. ”Ja pieni mainostoimisto lähellä voi olla se
mukava ratkaisu, meille on
toivottavasti helppo tulla”,
vinkkaa Siltakoski.

Tuulilasikorjauspalvelua
T:MI JANI POLOJÄRVI

TUULILASINVAIHDOT • HITSAUSTYÖT
Rautatienkatu 84 Oulu • puh. 0400 437 664
jani.polojarvi@novus.fi • www.tuningparadise.fi
The Windshield Repair Experts

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

Mastotie 1 Kiiminki
Puh. 8161 664, 0400 012 920, fax 8161 664
Avoinna: arkisin 7.30-17.00
Mari Siltakoski
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Kiiminkipäivät 37 kerran 5-7.8.2011
Kuvat Arto Raappana

Perunankuorinnan SM-kisat ovat yksi päivien perusohjelmanumero

Leuanvedon MM-kisat vetivät
suuren yleisöjoukon

Kiimingin seurakunta on aktiivisesti markkinoilla. Seurakunnan kohtaamispaikassa muurinpohjaletut maistuivat
markkinakansalle.

Päivillä on mukana runsaasti kiiminkiläisiä yhdistyksiä
muun muassa Kiimingin Eläkeläiset

Kiiminkipäivät järjestetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 37. kerran 5-7.8 37. Suunnitelmissa on tapahtumaalueen uudelleen järjestely aikaisempaa tiiviimmäksi, että
saataisiin kaikki myyntipisteet sijoiteltua nykyistä paremmin
ihmisten kulkureittien varteen.
Tulevien Kiiminkipäivien esiintyjiä ovat Susanna Heikki ja Make in Shake. Susanna Heikki sijoittui 1997 Seinäjoen
tangomarkkinoilla toiseksi. Ensimmäinen levy ilmestyi 1998.
Make it Shake yhtyestä sen nettisivut kertoo, että yhtye on sekoitus todella maukasta bile- ja covermusaa. Jokainen keikka
toteutetaan jämäkällä soitolla ja näyttävällä kalustolla. Viimekesäiseen tapaan toivotaan erinomaista ilmaa.
Tunnelmaa ja viihtyvyyttä luovat myös hyvät markkinamyyjät sekä runsas päivien ohjelma. Parina edellisenä kesänä
aloitettu yleisöä kiinnostava Leuanvedon SM-kisat järjestetään tänäkin vuonna. Aikaisemmilla kerroilla Matti Koivisto teki yhdellä sormella vedetyn leuanvedon maailmanennätyksen. Perjantaina on ohjelmaa varttuneemmalle väelle ja
lauantai-illan ohjelma-anti suunnataan nuoremmalle väelle.
Näin molemmille illoille riittää kävijöitä ja pitävät kauppiaat
tyytyväisinä.
Kiimingin Yrittäjillä on perinteiseen tapaan virvoketeltta.
Yrittäjäyhdistys toivoo mukaan aktiivisia talkoolaisia järjestelyihin. Päivien järjestäjänä ovat Kiimingin Yrittäjät ja Kiimingin kunta. Myös seurakunta ja eri kiiminkiläiset yhdistykset ovat aktiivisesti mukana päivillä. (ht)

Eri kansanedustajaehdokkaat olivat viime kesänä markkinoilla mukana, myös kansanedustajaksi valittu yrittäjä
Juha Sipilä häkäpönttöautonsa kanssa.

Kiiminkipäivillä on ohjelmaa kaiken ikäisille.

Naulanlyönnin SM-kilpailu on kuulunut markkinoiden ohjelmaan vuosien ajan

KoneKoivulat Oy urakoi rakennuksilla
Syyskuussa 2006 Esa Koivula perusti yhdessä veljensä
Ari Koivulan kanssa Konekoivulat Oy nimisen yrityksen, joka urakoi rakennuksilla erilaisissa nostotehtävissä.
Sittemmin reilu vuosi sitten
yrityksen toinen osakas Ari
Koivula menehtyi äkilliseen
sairauskohtaukseen ja yrityksen vetäminen jäi pelkästään Esan hoidettavaksi.
– Veljen kuoleman jälkeen
minä olen urakoinut yhdellä koneella. Tämä on kurottajapalveluyritys, joka auttaa rakennuksilla erilaisissa
nostotehtävissä. Tällaisella

pyöräkuormaajan ja nosturin
sekoituksella voidaan nostaa tavaraa aina viidenteen
ja kuudenteenkin kerrokseen
saakka. Kurottaja on spesiaalikone vaikkapa laattojen, tiilien ja kalusteiden nostoon
ikkunoidenkin kautta, Esa
Koivula kertoo.
Esa Koivula kertoo olevansa tyytyväinen, että hän
alkoi yrittäjäksi. – Tätä työtä
on riittänyt läpi vuoden kylläkin siten, että kesäisin on
boomi kovimmillaan. En ole
hetkeäkään katunut yrittäjäksi ryhtymistä, hän kertoo.
Heti yrittäjäksi ryhtymi-

sensä alussa Esa liittyi Kiimingin yrittäjiin. – Yrittäjissä
saa etuisuuksia esimerkiksi
polttoaineiden ostoon. Onneksi juridista apua en ole
tarvinnut. Sitäkin yrittäjiltä saa.
Esa Koivula on naimisissa Eeva Serolan kanssa. Vaimo on puolestaan toisena
osakkaana Parturi- Kampaamo Coco Ay:ssä. Koppelonkaaressa omakotitalossa asuvalla pariskunnalla on kolme
lasta: kaksi poikaa (5,5 ja 3,5
– vuotiaat) ja tytär (1,5 vuotta). AK

Esa Koivula. Taustalla
näkyy uuden ammattiopiston työmaa. (Kuva
Heli Kynkäänniemi)
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Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

Hyvän Olon Messut

24hpalvelu

Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

7.5.2011 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-16
Messuarpoja, muotinäytös, ryijyesittely, erilaisia
liikuntaesityksiä, verenpaineen mittausta, tuoteesittelyjä ja -myyntiä ym. Tervetuloa!
LC Pudasjärvi/Hilimat
Pöytävaraukset Pirkko Polvi
puh: 040-7694386, pirkko.polvi@pp.inet.fi

Hyvän Olon Messuilla esiintyy
iskelmälaulaja Saija Varjus

t

ot
ut

Saija Varjus on
vuoden 1996
tangokuningatar.
Aiemmin hän on
työskennellyt
musiikin- ja
luokanopettajana

VKK-Media Oy

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

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

VKK-Media Oy

• Hiekkapuhallustyöt
• Traktoriauraukset

Puh. 0400 798 075

aulis.roininen@luukku.com

LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

GIN
SPALVELU

24h
palvelu

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

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Oulun

Rehtiauto
rehtiä autokauppaa
Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

090 Kiiminki, puh. 040-543 040

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

Rehtiauto
rehtiä autokaup a

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi

www.mansikkatarhat.fi

Kuntouttavaa asumispalvelua

Saarisenkuja 7, 90940 Jääli

Trukkihuolto
Myynti · Vuokraus
Lentokenttien kalustohuollot

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

P. 045 656 0008
p. 08-816 7400

Kuljetusliike
Jyrki Vikström
puh. 040 - 588 6999

OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA!

Oulun

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

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

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

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

Juhlatarjoilut asiakkaan toivomusten mukaan
Vuokrattavana astioita ja pöytäliinoja
Voileipä- ja täytekakkuja tilauksesta
(myös viikonloppuisin)

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Liikasentie 10, 90900 Kiiminki

040-543 040

•
•
•
•

Pudasjärvi-lehti Oy

URAKOINTI
A.Yli-IintieROININEN
50, 90900 Kiiminki

jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi
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OTET AVAA
AUSPALVELUA

maahantuojalta

HURJAN EDULLISESTI
käyttövaatteet

KOKO PERHEELLE

M u is ta p a it a p a in a tu s!

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

Konesaumakattojen
ammattilainen

VIRALLINEN
METALLINKIERRÄTYS
TERMINAALI!

J-P Pulkkanen

UTAJÄRVI
PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825

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

UTACON OY
www.utacon.ﬁ
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Kampaajanuralle
vuokratuolipaikalta

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, Kiiminki

Hiusmuotoilija Katja Huuskon löytää Parturi-kampaamo
Hapsin tiloista Keskustie 15:sta.
Viime vuonna hiusmuotoilijaksi Pohjois-Suomen hiusmuotoilukoulusta Oulusta

valmistunut Katja Huusko
aloitti yrittäjäuransa vuokratuolipaikalla Tarja Tolosen

omistaman Parturi-kampaamo Hapsin tiloissa pari viikkoa sitten.
Molemmat yrittäjät Tarja
Tolonen ja Katja Huusko pitävät vuokratuoliratkaisua ja
yhteistyötä hyvänä asiana.
– Minä haluan pitää jalat
maassa. Tällä alalla on tosi
kova kilpailu, Katja kertoo ja
jatkaa:
-Minulla on kova halu
tehdä juuri tätä työtä ja haluan aloittaa kampaajauran tällä tavalla varovasti.
Katja Huusko kertoo painottavansa työt iltoihin ja
tarjoaa siksi mielellään iltaaikoja.
– Haluan tällä tavalla vastata kysyntään. Minulle sopii, että illat venyvät välillä
pitkiksikin, hän sanoo.
Pohjois-Suomessa uudesta hiusmuotoilijan koulutuksesta Katja haluaa kertoa,
että siinä käydään läpi suurin piirtein samat ammattiasiat kuin parturi-kampaajankin koulutuksessa. Niin
sanottuja yleissivistäviä aineita siinä ei sen sijaan ole.
Katja oli ensimmäisten joukossa, joka valmistui hiusmuotoilijaksi Oulusta.
– Meitä luotsasi eli toimi
koulun johtajana ”stara” Joni
Pekkala Korvenkylältä. (ak)

Tavallista parempi ruokakauppa

Onnea äideille 8.5.
t: Aterian väki

KIIMINKI
Meillä voit jättää myös
Veikkauksen pelit

PALVELEMME MA-PE 7-21, LA 7-18, SU 12-18
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

Sähköurakointi ja -suunnittelu
Kiiminki-Jääli alueilla

SÄHKÖALA OY
Tukkikuja 3, 90940 Jääli

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

Paikkakunnan
parhaat leivät!
Huruntie 2, 90910 Kontio
Puh. (08) 816 9014

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

asiamiesposti

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

Rakennekynsiä geelimenetelmällä

Tervetuloa

Katjan
KynsiKammariin
Kerrostie 3, 90940 Jääli, Puh. 040 756 6307
katja.elsila1@dnainternet.net
http://katjankynsikammari.nettisivu.org/
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Metsänhoitoyhdistyksen kesäkiireitä
korjuun toteutukset onnistuvat vain pakkastalviaikaan.
Metsänhoitoyhdistyksellä
oli talven aikana kolme hakkuukoneketjua käytössään
töiden toteutuksessa, joista
yksi koneyksikkö keskittyi
pääsääntöisesti energiapuun
korjuutöihin. Puunkorjuutyöt lopetetaan toukokuun
lopulla ja käynnistyvät jälleen elokuun alkupuoliskolla. Kesäkuu on metsäkoneiden huoltoseisokkien aikaa.

Timo Mikkola
Kulunut korjuutalvi oli säiden osalta keskiverto, ja
puuta saatiin korjattua talvikohteilta verrattain paljon. Ainoastaan parin viikon
kova pakkasjakso keskeytti
hakkuut lähes koko PohjoisSuomessa, niin myös meillä. Kiimingissä talvileimikoiden osuus on verrattain
suuri, johtuen runsaista suoja räme alueista, joissa puun-

Puukauppatuloa yli
kaksi miljoonaa euroa
Vaikka viime toimintavuosi 2010 olikin keskimääräistä
heikompi puumarkkinavuosi valtakuntatasolla mitattuna, jäätiin Kiimingissä kuitenkin vain vähän keskiarvoa
pienemmälle puunmyyntiä
ajatellen. Metsänhoitoyhdistyksen toteuttamissa valtakirjakaupoissa liikuttiin kahden miljoonan euron tasolla
metsänomistajille maksettujen kantorahatulojen määrissä. Lisäksi eri yhtiöiden
suorat pystykaupat lisäsivät
Kiimingissä metsää omistavien puukauppatuloja.
Nyt puukaupparintamalla on jälleen hiljaista ja puukaupan piristyminen siirtynee kesäkeleille ja kiihtyy
lomakauden jälkeen, kuten
tapahtui viime vuonna.

Metsänviljelytyöt
käynnistyivät

Kiiminkiläinen Iida Mäkelä
istutustyömaalla.

Maanmuokkaustyöt
ovat
parhaillaan käynnissä ja ensimmäisiä taimikuormia otetaan vastaan taimitarhojen
toimituksilta aivan lähipäivinä. Männyn kylvötyöt ovat
toukokuun toteutuksen ai-

Uusia jäseniä
Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt viimeisen puolen vuoden
aikana 15 uutta jäsentä. Jäseniä on tällä hetkellä 140,
jossa on roima nousu viime
vuoden vaihteen tilanteeseen.
HT-Maalaus Ay, yrittäjä Tuomas Sutinen, suorittaa
rakennusmaalaus-, tasoite- ja
rappaustöitä.
Katjan Kynsikammari,
Katja Elsilä Jäälistä, on kauneudenhoitopalvelua tarjoava yritys.
Kiimingin Palvelutaksi
Oy, Jarno Junnonaho Jäälistä, on taksiyrittäjä.
Korpisähkö Oy, yrittäjänä Raimo Peltokorpi, on
1974 perustettu Kiiminkiläinen perheyritys. Yrityksen
toimitilat ovat Oulun keskustassa, Heinätorinkadulla. Yritys tekee sähkötöitä ja
pesulakonekorjauksia sekä

myös muita sähkölaite- ja konehuoltokorjauksia.
LL-Rakennus,
omistaja Henrik Luukkonen Jääli, suorittaa rakentamista ja
saneeraamista sekä ostaa ja
myy rakennustarvikkeita ja
–välineitä.
Lovi Oy, yrittäjänä Anne
Paso, toimialaan kuuluu
Lovituotteiden
valmistus,
myynti ja markkinointi. Yhtiö harjoittaa lisäksi erilaisten tuotteiden suunnittelua
ja muotoilua.
Oulun Koirakoulu, Mira
Elfing Jääli, suorittaa koirakoululusta.
P. Tolkkinen ParturiKampaamo, omistaja Pirjo
Tolkkinen.
Parturi-Kampaamo CoCo
Ay, Eeva-Liisa Serola Jääli.
Pasi Sarajärvi Jäälistä
harjoittaa metallirakenteiden
ja niiden osien valmistusta

Rami Tuohimaa on jo kokenut metsäkonekuski Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen työmailla.

Talvi on takana, ja metsänhoitoyhdistykset suuntaavat työn
painopistettä metsänviljely- ja taimikonhoitotöihin. Talven aikana painopiste on ollut puunkorjuutöissä, joka onkin ollut
erittäin vilkasta viime syksyn aktiivisesta puumarkkinatilanteesta johtuen.
kaa ja istutustyöt painottuvat
toukokuulta juhannusviikolle saakka. Painopiste istutuskohteilla on tänäkin vuonna
kuusentaimet, johtuen Kiimingin rehevistä metsämaista sekä runsaista hirvivahingoista.
Myös taimikonhoito kohteet, joita metsänomistajat
ovat tilanneet toimeksiantoina teetettäväksi, ovat parhaillaan toteutusvaiheessa.

Kiimingin Yrittäjät ry
sekä kiinteistöjenkorjaus- ja
kunnossapitotöitä.
Pasin Auto Ky, Pasi Alakorpi Jääli, suorittaa moottoriajoneuvojen korjausta ja
myyntiä.
Safely Up Oy, Tommi
Pyörälä Jääli, suorittaa hissien ja liukuportainten asennuksia.
Talepolar Oy, Jorma Karjalainen Jääli, tekee LVI-asennuksia.
TMI O. Karsikas, Ossi
Karsikas, suorittaa koneurakointia ja toimii koneiden
kuljettajana, tekee kiinteistöhuoltoa ja kunnossapitoa.
Veli Matti Lämsä ajaa
maanteillä tavaraliikennettä
ja suorittaa maanrakennustöitä.

Tervetuloa yhdistyksen
toimintaan mukaan!

Useimmille kohteille on mahdollisuutta saada valtiolta
avustusta, tosin määrärahat
loppuvat usein jo kesälomia
ennen. Viime vuonna Kiimingin metsänhoitoon maksettiin valtion kassasta erilaisina tukimuotoina tukea n.
120 000 euroa. Tukea myönnettiin mm. nuoren metsien
hoitoon, taimikonhoitoon,
energiapuun korjuuseen, ojituksiin, hirvituhoihin sekä

ympäristötukeen.
Kunnalle tehtävät metsänhoidolliset työt ja taajametsien hoitotyöt työllistävät
keväällä nuorekasta työntekijäkaartiamme, joka koostuu pääosin opiskelijoista ja
kesäharjoittelijoista.

Timo Mikkola
toiminnanjohtaja
Kiimingin
Metsänhoitoyhdistys ry.

Koivuviilusta valmistettuja tuotteita
ostetaan useaan kymmeneen maahan
ja kaikille mantereille

Fakta:
Metsänhoitoyhdistys
KIIMINKI
Perustettu alkujaan vuonna
1937 Kiiminkijoen metsänhoitoyhdistyksen nimellä. Omana
itsenäisenä yhdistyksenä vuodesta 1956 alkaen.
Puheenjohtajina toimineet:
Erkki Pääkkönen, Vilho Tolonen, Nestori Iisakka, Erkki Urmala ja Juhani Paakkola.Toiminnanjohtajina Martti Karppinen,
Timo Pöyskö ja Timo Mikkola.
Yhdistyksessä jäseniä 481
sekä asiakaskuntana lisäksi n.
350 alle 7 hehtaaria metsää
omistavia metsänomistajia. Yksityismetsien kokonaispinta-ala
n. 23 000 ha. Jäsenistön pintaala n. 17 500 ha.
Vuosittainen kestävä hakkuusuunnite 46 000 m3/ vuosi.
Vuosittainen liikevaihto
yhdistyksellä 500 0000-600
000 €
Valtakirja- ja korjuupalvelumäärät vuosittain 25 000
-35 000 m3. Puiden toimituspisteinä keskisuuret sahat (tukit, pikkutukit, parrut), paperinvalmistajat (kuitupuut) sekä
lisääntyvässä määrin energiapuun käyttöpisteet (oksamassa, karsimaton sekä karsittu
energiaranka). Hakkuukoneurakointiketjuja kolme.
Maanmuokkaus- ja uudishakkuun pinta-ala n. 100 ha /
vuosi. Maanmuokkausurakoitsijoita kaksi. (äestys + ojitusmätästys)
Taimitoimitukset 50 000150 000 kpl/vuosi.
Taimikonhoito ja nuoren
metsän hoitoala vuosittain n.
250-350 ha.
Harvennushakkuita n. 300400 ha /vuosi
Voimassaolevaa tilakohtaista metsäsuunnitelma-alaa n. 16
000 ha. Tila-arvioita vuosittain
n. 500 ha.
Neuvontaa, opastusta, koulutustapahtumia, retkeilyjä, tiedottamista mm. kotisivut sekä
MetsäSanoma- asiakaslehti.

Koivuviiluisia
tuotteita
maailmalle
Lovi Oy on uusimpia Kiimingin Yrittäjien jäseniä ja
lukeutuu Kiimingin kansainvälisimpiin yrityksiin.
Koivuviilusta valmistettuja tuotteita ostetaan useaan kymmeneen maahan ja
kaikille mantereille. Yritys
muutti alkuvuodesta Näätämöntieltä Jäälin yrityspuistoon Hallitie 3:een, jossa on
uuden
tehtaanmyymälän
avajaiset pe-la 6-7.5.
Tuotantopäällikkö Hanna
Paso ja toimitusjohtaja Anne
Paso toivottavat kaikki tervetulleiksi uuden tehtaanmyymälän avajaisiin.

Tuotantopäällikkö
Hanna Paso ja toimitusjohtaja
Anne Paso Lovi Oy:stä.
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Avoimien ovien päivä
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien toimistossa

Oulun Osuuspankin yrityskonttorin edustajat tulivat käymään neljän henkilön voimin. Onnittelemassa
uusista tiloista myyntijohtaja Jouni Heikkinen, rahoituspäällikkö Sami Sanchez,
yritysasiantuntija
Jukka Hildén ja asiakkuuspäällikkö Eini Marin. Vieraita olivat ottamassa vastaan toimitusjohtaja Marjo
Kolehmainen ja puheenjohtaja Jorma Kortesoja.

Kyllikki Koskela muistelee:

Kaksi merkittävää
vuotta Kiiminkipäivien
alkuajoilta

Kyllikki Koskela
Kiimingin Kotiseutu- ja ympäristönsuojelulautakunnan
jäsenenä vuodesta 1977 lähtien ja järjestelytoimikunnan
sihteerinä ollut, nykyisin Tuirassa Oulussa asuva, Kyllikki Koskela muistelee Kiiminkipäivien alkuaikoja.
-Alkuaikoina Kiiminkipäivät järjestettiin kaksipäiväisinä elokuun loppupuolella. Lauantaina oli toripäivä, johon maataloustuottajat toivat tuotteitaan myyntiin. Toripäivänä oli myös muuta myyntiä ja erilaista ohjelmaa.
Monesti kokki Jaakko Kolmonenkin vieraili päivillä ja hänen ideoimansa taisivat olla perunnankuorinnan SM-kisat, joita järjestetään edelleenkin.
-Sunnuntaina oli Juhlajumalanpalvelus ja pääjuhla,
jonka yhteydessä oli perinneruokailu. Tarjolla oli esimerkiksi palvilihasoppaa ja pöystilihaa. Pöystilihasta sanottiin, ”jos keitetyn paistaa, se makean maistaa”, Koskela
muistelee.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät muutti tammi-helmikuun
vaihteessa uusiin toimitiloihin Oulussa. Uudessa osoitteessa Hallituskatu 21 tilaa
työntekijöille on nyt huomattavasti enemmän kuin
aikaisemmissa
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen
sekä kaikki muut työntekijät kertoivat olevansa todella tyytyväisiä uusiin tiloihin
ja toivottavat jäsenyrittäjät
käymään siellä vierailulla ja
tutustumassa.
Maanantaina 14.3 järjestettiin avoimien ovien päivä
ja tarjottiin iltapäivän aikana kaikille kävijöille kakkukahvit. Paikalla olivat kaikki
työntekijät sekä luottamushenkilöitä muun muassa hallituksen varapuheenjohtaja
Lauri Mikkonen Kiimingistä.
Iltapäivän aikana kävi huomattava määrä yhteistyökumppaneita, eri yhteisöjä
ja yrityksiä sekä jäsenyrittäjiä. Myös useita eri paikallisyhdistysten puheenjohtajia
ja hallituksen jäseniä vieraili

tutustumassa tiloihin.
Valkokankaalla pyöri juuri ennen avoimien ovien alkamista julkistettu Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Taitajien
Talo POHTOn ja Oulun Takomon yhteistyössä avaa-

mien www-sivusto, minkä tarkoituksena on ruokkia
alueemme hyvinvointia ja
kasvua sekä lisätä yrittäjyyttä. Toisessa neuvotteluhuoneessa projektipäällikkö
Tommi Sirviö ja assistentti

Marita Kiviniemi esitteli sanoin ja kuvin yrittäjien omistajavaihdoshanketta.

Heimo Turunen
Kuvat Arto Raappana

PPY:n varapuheenjohtajaa sekä Oulun Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Ketolaa (oikealla) jututtamassa ODL säätiön Räty hankkeesta projektisuunnittelija Sanna Laine, Nuorten Ystävien Räty hankkeesta Riikka Lehtinen, Oulun kaupungista yhteisöyrityksen
perustamisselvitys –hankkeen projektipäällikkö Satu Kraattari-Manninen ja Oulun kaupungin projektiasiantuntija Sirkka-Liisa Mikkonen (Kiimingistä).

Kaksi vuotta
erityisesti mielessä
Kiiminkipäivien alkuajoilta Kyllikki Koskelan mieleen on
jäänyt erityisesti kaksi vuotta.
-Vuosi 1978 oli merkittävä. Tuolloin teemana oli patsashanke ja taitelija Oskari Jauhiainen vieraili päivillä.
Tuolloin oli käynnissä Haravatyttö-patsashanke ja silloin
valittiin myös haravatyttöjä, Koskela muistelee.
Vuodelta 1988 on jäänyt mieleen pyörätuolihaastekilpailu. Kisassa olivat mukana kunnanhallituksen jäsenet
Kalevi Ilkka, Alvar Aitavaara, Erkki Urmala ja Kyllikki
Koskela. Kirkkoneuvoston joukkueessa olivat kirkkoherra Heikki Karvosenoja, Aune Leinonen , Matti Huru ja
Paavo Kuivamäki.
Pyörätuolikilpailun yhteydessä testattiin pyörätuolilla
pääsy kunnanvirastoon.

Asko Kurki

Toimistoja yhdistävällä käytävällä PPY:n hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Mikkonen Kiimingistä sekä PPY:n henkilökuntaa Jaana Helama, Sari Reinikainen-Laine, Kirsi Anttila ja uusin työntekijä Marita Kiviniemi sekä Oulunsalon
Yrittäjien puheenjohtaja Katriina Rekinen.
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Jäälin majalla juhlavuosi
Marja Kärsämän pitämällä
Jäälin majalla on käynnissä
juhlavuosi. Kymmenen vuotta sitten heinäkuussa Marja vuokrasi nämä Kiimingin
kunnan omistamat tilat, joita
hän on sittemmin aiemman
yrittäjän tapaan tarjonnut
juhla- ja kokouskäyttöön.
Aivan yksin Marja ei ole
kuitenkaan yritystään hoitanut, sillä hänen apunaan on
ollut jo eläkkeellä oleva avio-

mies Teijo Tolppa.
Alkuaikojen pienten vaikeuksien jälkeen Jäälin maja
on tarjonnut toimeentulon
kokin ammatista yrittäjäksi
ryhtyneelle Marjalle. Noin 60
henkilön tiloissa on pidetty
erilaisia juhlia aina ristiäisistä ja häistä vainajien muistotilaisuuksiin ja lasten syntymäpäiviin. Lisäksi tilat ovat
olleet suosittu kokouksien
pitopaikka, jota kuntakin on

käyttänyt kiitettävästi. Juhlien onnistumiset on taannut
Marjan oma pitopalvelu, joka
on huolehtinut tarjoiluista.
Aivan oma lukunsa on
suuri 14 henkilön rantasauna
oleskelukuisteineen, joka on
ollut suosittu polttareidenkin pitopaikka.
-Kyllä tämä on minut alkuvaikeuksien jälkeen työllistänyt, Marja Kärsämä kertoo.

Jäälin Soutu on ko
ko perheen tapaht
uma, jossa ensin
(SM-osakilpailu)
on kilpasarja pien
ja myöhemmin pä
veneille
ivällä kirkkovenei
jan oma joukkue
de
n
haastesoutu. Jääl
lähdössä haasteso
in mautuun.

1600 munkkia kesäteatterin katsojille

Jäälin majan yrittäjä Marja Kärsämä ja hänen eläkkeellä oleva miehensä Teijo Tolppa
katsovat luottavaisina tulevaan kesään. Kiireisinä aikoina Jäälin majalla työskentelee
myös Marjan tytär.

Vaikka Jäälin maja toimii
läpi vuoden, niin kesällä se
herää todelliseen kukoistukseen. Joka kesä harrastajateatteri Lakat valmistelee esityksensä Jäälin rannassa ja
pitää toistakymmentä näytöstä. Marja Kärsämä muiste-

lee, että viime kesänä näytöksiä oli 12 ja niiden väliajoilla
myytiin kahvien kera 1600
Jäälin majassa valmistettua
munkkia.
Kiiminkipäivien yhteydessä Jäälin asukasyhdistys myy perinteiseen tapaan
muurinpohjalettuja, kahvia
ja mehua pientä maksua vas-

taan. Jäälin majalla on taas
buffet, josta saa ruokaa ja
kahvia. Jäälin Soutu on koko
perheen tapahtuma, jossa ensin on kilpasarja pienveneille
(SM-osakilpailu) ja myöhemmin päivällä kirkkoveneiden
haastesoutu. (ak)
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Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!
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Kunnanhallituksen puheenjohtaja Martti Väänänen:

Peruspalvelujen toivotaan
säilyvän lähipalveluina
Kiimingin kunnanhallituksen puheenjohtaja Martti
Väänänen kertoo, että vuoden 2013 alussa perustettavan Uuden Oulun valmistelussa käsitellään parhaillaan
organisaatioita, joilla jatkossa tullaan toimeen. Kyse on
pitkälti neuvotteluista, mutta
äänestyksiinkin voidaan joutua menemään kompromisseja haettaessa. Paluuta entiseen ei joka tapauksessa ole.
-Meidän
toiveenamme
on tietenkin, että organisaatiot saadaan rakennettua siten, että peruspalvelut kuten
koulut, päiväkodit, vanhustenhuolto sekä sosiaali- ja
terveyspalvelut säilyvät lähipalveluina. Tämä on tärkeää
etenkin Jäälin ja Kirkonkylän

suuralueilla, jos organisaatiot tulevat tällaisina voimaan,
toteaa Väänänen.
-Taajamien laitapuolilla
asuvat joutuvat ehkä tässä tilanteessa vaikeampaan asemaan.
Elinkeinopuolella Martti
Väänänen luottaa yhteistyöhön eli vuoden alussa aloittaneeseen BussinessOuluun
(Kiimingissä aiemmin Kide).
-Huolena on, kuinka yrityspuisto Välikylässä kehittyy. Suurin työnantajahan
siellä on Vaasan leipomo.
Huolena on myös kaavoittaminen ja kuinka yritysalueita
uudessa Oulussa markkinoidaan tasapuolisesti. Välikylän alueelle toivomme kaupankin palveluja niin, ettei se

Terveysaseman
valinnan vapaus
Oulun ja Kiimingin kunnan asukkaat voivat toukokuusta alkaen valita, minkä terveysaseman palveluja he käyttävät. Terveysaseman valinnan mahdollistaa uusi terveydenhuoltolaki, joka astuu voimaan 1.5.2011 alkaen.
Valinta koskee Oulun ja Kiimingin kunnan terveysasemien lääkäri- ja hoitajapalveluja sekä suun terveydenhuollon ja neuvolan palveluja. Laboratorionäytteenotto on
keskitetty Höyhtyän, Tuiran, Keskustan, Ylikiimingin ja
Kiimingin terveysasemille sekä Oulun kaupunginsairaalaan.

Nykyisen terveysaseman asiakas
kunnes toisin ilmoittaa
Kuntalainen pysyy tämän hetkisen terveysaseman asiakkaana kunnes halutessaan tekee ilmoituksen terveysaseman vaihdosta.
-Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi perheen
muuttaessa lapset voivat käydä saman neuvolan terveydenhoitajan luona osoitteen vaihtumisesta huolimatta, toteaa valinnan vapaus Oulussa (VALO) – hankkeen projektipäällikkö Kirsi Paasovaara.
Jos kuntalainen haluaa vaihtaa terveysasemaa, pitää hänen tehdä ilmoitus vaihdosta joko Internetissä tai paperilomakkeella. Valinta tehdään vuodeksi kerrallaan. Ilmoitus
pyydetään tekemään ensisijaisesti internetissä, mutta jos
internetin käyttö ei ole mahdollista, kuntalainen voi tehdä
ilmoituksen paperilomakkeella.
Jos huoltaja haluaa vaihtaa alaikäisten lastensa käyttämää terveysasemaa, pyydetään häntä tekemään ilmoitus
ensisijaisesti internetissä. Ilmoituksen voi tehdä kaikista
perheenjäsenistä yhdellä kertaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Martti Väänänen iloitsee siitä, että puolenkymmentä vuotta sitten todella heikkona ollut kunnan talous on nyt saatu hyvälle mallille. –
Meillä ei ole enää katettavia alijäämiä ja tilinpäätöskin oli
3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen entisten kuuden miljoonan lisäksi.

Martti Väänänen pitää valtion
toimipisteiden keskittämistä
kunnanvirastolle yhteen paikkaan hyvänä ja kannatettavana asiana. Tämä on ainutlaatuista koko maassa.
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olisi pelkästään Ruskon alueen jatke, Väänänen sanoo ja
muistuttaa:
-Työpaikkoja
tarvitaan
ennen kaikkea.
Kuntalaisten lähipalvelujen ja yritysten toimintaedellytysten ohella Martti Väänänen nostaa esille myös Oulun
kupeessa sijaitsevan Kiimingin lähiliikenteen kehittämisen. Työmatkaliikenteen ja
opiskelijoidenkin kannalta
lähiliikenteen kehittäminen
Oulun suuntaan on tosi tärkeää myös tulevaisuudessa.

Kalastusta ja metsästystä vapaa-aikana
Lähes 40 vuotta osuuspankkien palveluksessa työskennelleelle ja nykyisin

(vuodesta 2004 lähtien) eläkkeellä olevalle Martti Väänäselle kunnanhallituksen
puheenjohtajuus on varmasti murroskaudenkin huomioon ottaen todella ”haastava
harrastus”. Tästä huolimatta pirteällä miehellä riittää
energiaa myös muihin vapaa-ajan harrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen.
-Kalastan lähinnä Kuusamossa ja metsästän Kiimingin alueella. Olen myös
metsästysseuran
sihteeri/
rahastonhoitaja. Luonnossa
liikkuminen ja metsähoito on
lähellä sydäntäni, nykyinen
talommekin lämpiää puulla, hirvimetsällekin syksyisin
ehtivä mies kertoo. (ak)

Ilmoitus terveysaseman vaihdosta muuton
yhteydessä
Jos kuntalainen muuttaa eri osoitteeseen ja hän haluaa
vaihtaa terveysaseman esimerkiksi uuden asuinalueen lähimpään terveysasemaan, tulee hänen tehdä vaihdosta ilmoitus. Terveysasema ei siis muutu 1.5. jälkeen automaattisesti osoitteen vaihtumisen yhteydessä.

Kirje postitse, valinta sähköisesti
Oulun kaupunki lähettää Oulun ja Kiimingin 18 vuotta
täyttäneille kuntalaisille huhti-toukokuun aikana kirjeen,
jossa tiedotetaan asiasta. Kirjeen mukana tulee myös palautuskuori ja lomake, jolla kuntalaiset voivat halutessaan
ilmoittaa terveysaseman vaihdosta. Tarvittaessa paperilomakkeita saa 2.5. jälkeen myös terveysasemilta, Oulu10palvelupisteestä ja Kiimingin kunnantalolta. Paperilomakkeella ilmoitettaessa jokaisesta henkilöstä tulee täyttää
erillinen lomake.
Internet-lomake löytyy osoitteesta: www.ouka.fi/valinnanvapaus
Sivulla on linkki lomakkeeseen, joka sijaitsee OmaOulu-palvelussa. Palvelu avautuu 1.5. ja käyttö vaatii pankkitunnukset. Lisäksi www.ouka.fi/valinnanvapaus -sivulta
löytyy lisätietoa aiheesta ja lista valittavista terveysasemista.

Annu Höttönen, tiedottaja
sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki

Koiteli Elää festivaalin liput myyntiin vapun jälkeen
Maaliskuussa 2011 näki Kiimingissä päivänvalon yhdistys, joka haluaa toiminnallaan keskittyä Koitelin
alueen kulttuurielämän virkistyttämiseen ja erilaisten
tapahtumien tuottamiseen
Koitelin komeille kallioille.
Yhdistyksen perustajajäseniä
ovat Lauri Tuohimaa, Sirpa
Eskola, Markku Ojala ja Kirsi
Eskola – kaikki vähintäänkin
sydämeltään vankasti kiiminkiläisiä.
Yhdistyksen ensimmäinen
koitos ja tulevien kesien päätapahtuma on Koiteli Elää –

akustisen musiikin festivaali,
joka soi Koitelin Sahasaaressa lauantaina 20.8.2011. Saareen mahtuu maksimissaan
500 vierasta ja liput tulevat
myyntiin heti vapun jälkeen.
Tapahtuma on myös osa elokuussa ensimmäistä kertaa
järjestettävän Oulun Juhlaviikkojen ohjelmistoa.
Festivaalille on saatu hyvä
otanta esiintyjiä Suomen tähtitaivaalta niin pitkän linjan
tekijöitä kuin lupaavia uusia artistejakin. Eikä tietenkään paikallisia lahjakkuuksiakaan ole unohdettu!

Festivaali on yhden illan mittainen alkaen iltapäivällä kello 16 ja jatkuen
aina puolen yön tienoille. Setin aloittaa raahelaislähtöinen laulaja-lauluntekijä Lotta Jääskeläinen, jota lavalle
seuraa tällä erää viimeisen
keikkansa tekevä TuohimaaKarvonen-Ojala -trio. Kylän
omien ”äijien” esiinnyttyä
astelee lavalle Mikko Alatalo, Jarkko Martikainen, Jukka Takalo ja runsaasti suitsutusta musiikkialan lehdissä
viime aikoina saanut Mirel
Wagner. Illan lopullinen

kruunaaja on upeasti Koitelin maisemiin sopiva Mariska ja Pahat Sudet.
Lisätietoja tapahtumasta,
lippujen ostopaikoista yms.
saa 2.5. avattavilta
sivuilta osoitteesta
www.koitelielaa.fi
tai sähköpostitse
info@koitelielaa.fi

Illan pääesiintyjä
on Mariska ja Pahat sudet.
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Kiimingin keskustan katuja ja aukioita parannetaan

Havainnekuva Terveystie 2

Kiimingin kunta on laatinut suunnitelman kuntakeskuksen ydinalueen katujen
ja aukioiden parantamiseksi.
Suunnitelma käsittää Terveystien parantamisen Siltatielle saakka, Lempiniementien
parantamisen välillä Haukiputaantie - Tuohimaantie
sekä kunnanviraston aukean
parantamisen sekä Kiimingin torin rakentamisen.
Suunnitteluprosessi käynnistettiin yleissuunnitelman
laatimisella vuonna 2010.
Yleissuunnitelma esiteltiin
huhtikuussa 2010 tekniselle

lautakunnalle, joka hyväksyi
suunnitelman. Suunnittelua
jatkettiin katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisella
syksyllä 2010. Suunnitelmat
ovat valmistuneet maaliskuun lopussa 2011 ja niiden
pohjalta on käynnistetty
urakkatarjouskilpailu.
Suunnitelmat tähtäävät
kuntakeskuksen
ympäristön ja ilmeen kohentamiseen
sekä turvallisiin, toimiviin ja
kestäviin ratkaisuihin. Suunnitelmassa esitetyt rakennusmateriaalit;
kiveykset,
puuistutukset ja katuvarus-

teet korostavat keskusta-alueen omaleimaisuutta. Näkyvien
pintojen
lisäksi
saneeraukseen sisältyy katujen rakenteiden sekä kunnallistekniikan, vesijohtojen,
jätevesiviemäreiden ja hulevesiviemäreiden uusiminen.

Opintien silta
uusitaan

Samanaikaisesti
keskustaalueen suunnittelun kanssa
Kiimingin kunta on teettänyt suunnitelman Opintien
sillan uusimiseksi ja Opintien varustamiseksi kevy-

en liikenteen väylällä. Suunnitelmaan sisältyy Opintien
ja Keskustien liittymäalueen
parantaminen, Opintien parantaminen ja Opintien sillan rakentaminen. Nykyisen
Opintien poikkileikkausta
parannetaan lisäämällä siihen kevyen liikenteen väylä
koululle saakka.
Kohteen
rakentaminen
käynnistyy urakkatarjousten käsittelyn jälkeen toukokuussa 2011. Rakentaminen
ajoitetaan siten, että Opintien vanha silta on käytössä
6.6 2011 saakka ja uusi silta
saadaan käyttöön koulujen
alkaessa elokuussa. Terveystien ja keskustan rakentaminen aloitetaan myös keväällä 2011. Vuoden 2011
aikana tavoitteena on uusia
kunnallistekniikka ja katurakenteet. Pinta-, ympäristö- ja
viimeistelytyöt ajoittuvat kesään 2012. Rakentamisen on
määrä olla kokonaan valmis
30.9.2012.
Opintien sillan rakentamisen ajan liikenneyhteys
Jaaranharjulle kulkee Pasontien kautta.
Kiimingin kunnan puolesta hankkeesta vastaavat yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, palvelujohtaja Mikko
Ukkola sekä vesihuoltoinsinööri Esko Penttinen.
Kohteen suunnittelusta on
vastannut konsulttina Ram-

Havainnekuva tori

Havainnekuva tori
boll Finland Oy, joka toimii
kohteessa myös rakennuttamiskonsulttina.
Lisätietoja kohteesta antavat suunnittelun vastuuhenkilönä Seppo Parantala,
puh. 040 844 1912 ja raken-

nuttamisen vastuuhenkilönä Seppo Saarinen, puh 040
867 9113.

Harri Kantola

NUORISOVALTUUSTOSSA KUUSI JÄSENTÄ

Kuvassa puolet nuorisovaltuustosta vasemmalta oikealle Jarkko Juutinen, Kati Hiltunen ja Lotta Juntunen.

sovaltuusto pyrkii tekemään
yhteistyötä alueen koulujen
oppilaskuntien kanssa.
Tänä vuonna Kiimingin
nuorisovaltuusto on osallistunut moniin ”uutta Oulua” koskeviin keskusteluja kuulemistilaisuuksiin. Osa
nuorisovaltuuston jäsenistä
osallistui myös TUKEVA eli
lapsiperheiden hyvinvointihankkeeseen ja sen kehittämiseen tänä keväänä Oulun
Sanginjoen leirikeskuksessa
järjestetyssä tapahtumassa.
Nuorisovaltuustolla on
suunnitteilla ensi syksylle
nuoret ja päättäjät -keskustelutilaisuus, eli tapahtumapäivä, missä nuoria ja päättäjiä
kokoontuu tiettyyn paikkaan
ja nuoret voivat kysellä suoraan päättäjiltä etukäteen valituista aiheista.

Tänä vuonna Kiimingin nuorisovaltuustossa on kuusi jäsentä, joista kaksi on edelliseltä kaudelta jatkavaa jäsentä: Noo- Yhteistyötä Haukipura-Sofia Heikkinen ja Lotta Juntunen. Lotta on myös nykyitaan kanssa
sen nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Neljä uutta jäsentä ovat Kiimingin nuorisovaltuusto ja Haukiputaan nuorisoJarkko Juutinen varapuheenjohtaja, Kati Hiltunen, Aukusti
valtuusto järjestävät yhteisSaarijärvi ja Mesfin Keisu.
Nuorisovaltuuston tärkein
tehtävä Kiimingissä on toimia kunnan päättäjien ja
kunnassa asuvien nuorten välisenä ”linkkinä” sekä
nuorten edunvalvojana.

Nuorisovaltuusto tekee
aloitteita (esimerkiksi aloite
kesätyösetelistä nuorille Kiimingin kuntaan viime syksynä, joka toteutetaan ensimmäistä kertaa tänä kesänä),

järjestää tapahtumia (discoja, bändi-iltoja, lasten vuotuinen joulujuhla) sekä osallistuu myös muuten nuorten
asioiden kehittämiseen erilaisin tavoin. Lisäksi nuori-

työssä syksyllä 2011 Nuorten
Vaikuttajapäivät, eli viikonlopun kestävän tapahtuman,
johon osallistuu nuoria Oulunseudun kuntien nuortenvaikuttajaryhmistä.
Kiimingin
nuorisovaltuusto aikoo myös laittaa

Kiimingin suurimmille kouluille ja nuorisotiloihin Kiimingin nuorisovaltuuston
postilaatikon, johon kunnan
nuoret voivat laittaa kehittämis- ja aloite-ehdoituksia.
Nuorisovaltuusto käsittelee
kaikki postilaatikkoihin tulleet palautteet ja laittaa asioita eteenpäin. Ehdotukset
ynnä muut voi jättää postilaatikkoihin nimettöminä
- Toivottavasti saamme
paljon palautetta sitten kun
postilaatikot saadaan kouluille. Palautteet ovat tärkeitä, sillä jos asioiden huono-

ja puolia ei tiedetä, ei niitä
myöskään silloin voida kehittää, sanoo Kiimingin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Lotta Juntunen. Lisätietoa
Kiimingin nuorisovaltuustosta saat nuorisovaltuuston omilta internetsivuilta.
http://www.kiiminginnuorisovaltuusto.webs.com/ .
Liity myös ryhmäämme facebookissa! (Kiimingin
nuorisovaltuusto – ryhmät)

Nuorisovaltuusto
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Oulun elinkeinoelämän aktivoija
BusinessOulu edistää Oulun
seudun yritysten vaurastumista ja
kilpailukykyä. Tavoitteena on luoda
alueelle lisää työpaikkoja yritysten
hyvinvoinnin ja menestyksen kautta.
BusinessOulu toimii Oulussa
eri alojen ja yritysten verkostojen
yhdistäjänä.
www.businessoulu.com

BusinessOulun lähipalvelu

Välikylästä Kiimingin
kunnanvirastolle
Opettaja Timo Malinen Laivakankaan koulu (vas.), asiantuntija Helena Vikstedt BusinessOulu, opettaja Juhani Mankinen yläkoulut, palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö Kiimingin kunta sekä varapuheenjohtaja Lauri Ojala ja puheenjohtaja
Lauri Mikkonen Kiimingin Yrittäjistä (edessä) olivat tyytyväisiä kaksituntiseen ja runsaasti rakentavaa keskustelua sisältäneeseen kokoukseen. Kuvasta puuttuu osa ohjausryhmästä.

Yrittäjyyskasvatusta halutaan
nostaa kouluissa
Syksystä 2010 lähtien on Kiimingissä toiminut yrittäjistä sekä kunnan ja opetustoimen edustajista koostuva
ohjausryhmä täydennettynä
BusinessOulun, oppilaiden
ja Yes -keskuksen edustajilla. Tämän sivistystoimenjohtajan Juha Ahon nimeämän
ryhmän tavoitteena on ollut
Kiimingin koulujen ja työelämän yhteyksien prosessiasiakirjan luominen eli yrittäjyyskasvatuksen lisääminen
Kiimingin kouluissa.
Viime viikon torstaina
28.4. ohjausryhmä piti kunnanviraston
valtuustosalissa kokouksen, jossa pro-

sessiasiakirjan tuottaminen
todettiin toteutuneen hyvin,
vaikka sitä täydennetään
koko ajan. Kokouksessa päätettiin, että ohjausryhmän
työaikaa jatketaan vielä ensi
syksyyn, jotta valmistelu saadaan mahdollisimman huolellisesti tehtyä.

Työvälineitä opettajille
ja yrittäjille
Ohjausryhmän puheenjohtaja, palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö kertoi, että ohjausryhmä haluaa olla realistinen
asiakirjan suhteen.
– Me haluamme luoda
sellaisen toimintamallin, että

asiaa voidaan koko ajan viedä eteenpäin. Asenteiden
muokkaaminen on tässä tärkein asia. Me haluamme antaa työvälineitä opettajille ja
yrittäjille TET – toiminnan
(=työelämään tutustuminen)
toteuttamiseen, Pasi Mäkikyrö kertoo.
Helena Vikstedt Business
Oulusta kertoo, yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on
ennen kaikkea vahvistaa oppilaiden oma-aloitteista, rohkeaa ja yritteliästä asennetta.
Kyse on siis sellaisista valmiuksista, joita nuoret tarvitsevat opinnoissaan ja myöhemmin työelämässä. TET:n

kautta oppilaat pääsevät tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja myös yrittäjänä toimimiseen.
Myös Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Lauri
Mikkonen ja varapuheenjohtaja Lauri Ojala pitävät yrittäjyyskasvatuksen lisäämistä
kouluissa erittäin suotavan.
Heidän mukaansa asiassa
on menty eteenpäin, vaikka
asenteet muuttuvat hitaasti.
Tästä syystä esimerkiksi TET
jaksot yrityksissä on hyvä
saada oppilaidenkin kannalta mielekkäiksi. (AK)

BusinessOulun lähipalvelu
siirtyy kesäkuun alusta lukien Jäälistä Kiimingin kunnanvirastolle.
– Lähipalvelu toimii ensikontaktina BusinessOulun
palveluihin kiiminkiläisille
yrityksille ja yritystoimintaa
suunnitteleville
henkilöille. Palveluneuvojan tehtävänä on tunnistaa asiakkaan
palvelutarve ja ohjata hänet tarvetta vastaavan palvelun piiriin BusinessOulussa.
Palveluneuvoja toimii myös
linkkinä asiakkaan ja kunnan välillä esimerkiksi yritystontti- ja toimitila-asioissa, Merja Aikio selvittää.

Yrittäjäkahveilla
toimintaa tutuksi
Lähipalvelun tehtävänä neuvontatyön lisäksi on BusinessOulun toiminnasta tiedottaminen ja verkostojen
ylläpitäminen. Tätä työtä
tehdään muutamia kertoja
vuodessa Kiimingin Yrittäjät
ry:n kanssa yhteistyössä jär-

jestettävien yrittäjäkahvien
merkeissä. Yrittäjäkahvit järjestetään Kiimingin valtuustosalissa ja tilaisuuteen ovat
tervetulleita kaikki yrittäjät
ja yrittäjiksi aikovat. Yrittäjäkahveista ilmoitellaan paikallislehdessä.
Yrittäjäkahvien tavoitteena on olla vapaamuotoinen
ja keskusteleva tilaisuus, jossa paikallisilla yrittäjillä on
mahdollisuus antaa palautetta ja tuoda esille erilaisia
tarpeita ja uusia avauksia.
BusinessOulun
lähtökohta on tarjota yrityksille tarpeesta lähtevää asiantuntijapalvelua yrityksen kaikkiin
elinkaaren vaiheisiin. BusinessOulun lähipalvelu on
kuntakeskuksen
virastolla kesäkuun alusta lukien
avoinna virka-aikana tiistaista torstaihin. Maanantaisin ja
perjantaisin palveluneuvoja Merja Aikio on BusinessOulun pääpaikassa Elektroniikkatie 5:ssa Oulussa. (ak)

KIDE-Hautomosta kuoriutui
BusinessOulu yrityshautomo
Kiimingin Kehityksen liittyessä vuodenvaihteessa Uuden Oulun elinkeinoliikelaitokseen KIDE Hautomon palvelut säilyivät ja monipuolistuivat Kiimingissä, vain nimi muuttui BusinessOulu yrityshautomoksi.
BusinessOulun yrityshautomo auttaa alkavia tai uudessa toimintavaiheessa olevia
yrittäjiä ja yrityksiä työstämään liikeideaa kannattavaksi toiminnaksi.
Kehitämme yrityksen toimintaa
systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Yrittäjillä on mahdollisuus hyödyntää koko
BusinessOulun henkilöstöä
maksuttomasti
esimerkiksi eri toimialojen asiantuntijoita.
Yrityshautomo
palve-

lee muun muassa liikeidean
työstämisessä kannattavaksi liiketoiminnaksi, verkostoitumisessa ja ajankohtaisen
tiedon saamisessa, yrittäjävalmiuksien kehittämisessä,
uskottavuuden ja luotettavuuden luomisessa, on tuki
ja turva ongelmatilanteissa ja
auttaa yrityksen omista tarpeista lähtevien koulutuksien järjestämisessä sekä neuvoo ja auttaa rahoituksen
hakemisessa
Yrityshautomoon ei ole

hakuaikaa, eikä toimialarajoituksia, uusia yrityksiä voidaan ottaa jatkuvasti. Kiimingin lähipalvelupisteen
palveluja on käytetty runsaasti myös alkuvuodesta
mm. uusia yrityksiä on perustettu jälleen ennätystah-

tiin 33 kpl eli 8 enemmän
kuin vuosi sitten.

Timo Paakkola
asiantuntija, yrityskehitys
044 499 3106
timo.paakkola@
businessoulu.com

–Meidän toiminta lähtee yritysten tarpeista – kannattaa
tulla keskustelemaan, Merja Aikio toivoo.
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Kiimingin yritysalueiden
imagohanke sai tukea
Yritysalueiden
ympäristöimagohankkeelle (investointihanke) saatiin myönteinen rahoituspäätös 14.4.2011.
Yhteensä 660 000 euroa saatiin investoinneille yritysalueiden tiestöön, opastukseen,
viheralueisiin ja muihin alueiden ympäristöä kohentaviin toimenpiteisiin. Päätöksen mukaisesti EAKR
–ohjelmasta
ELY-keskuksen myöntämä tuki on 35%
hankkeen kokonaiskustannuksista. Loput investointien rahoituksesta on Kiimingin kunnan vastuulla. Hanke
toteutetaan vuosien 20102012 aikana.
Investointihanke pohjautuu Yrityspuistoon ja Honkimaan alueille laadittuun
yleissuunnitelmaan,
joka
valmistui vuonna 2009. Nyt
käynnistyneet investoinnit
ovat 1. vaihe yritysalueiden
investointikokonaisuudesta.
Toteutuksen 2. vaiheen kustannukset ja toteutusaikataulu tarkentuu myöhemmin ja
tulee toteutettavaksi vuoden
2012 jälkeen. Hanke on KIDE
Kiimingin Kehityksen valmistelema ja se keskittyy ennen muuta jo rakennettujen
yritys- ja työpaikka-alueiden
ympäristöjen ja infrastruktuurin kohentamiseen valtatien varrella.

Hankkeen tarkoitus
ja tavoite
Kiimingin yrityspuisto ja
Honkimaan teollisuusalue
ovat osa laajaa työpaikkakeskittymää Valtatie 20:n varrella, kuuluen luontevasti
yhteen läheisen Ruskon työpaikka-alueen kanssa.
Tavoitteena on nostaa valtatie 20 varrella olevien uusien nousevien työpaikka-alueiden profiilia ja kohentaa
näiden ympäristön tilaa. Tulevaisuuden tavoitteena on
muodostaa Oulun ja Kiimingin rajavyöhykkeestä yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jolla on edellytykset
kasvaa koko Oulun seudun
vetovoimaisimmaksi ja laajimmaksi yrityskeskittymäksi.
Honkimaan alue muodostaa erittäin näkyvällä paikalla sijaitsevan työpaikkakeskittymän, josta on
tavoitteena muodostaa Kiimingin kuntakuvan kannalta
viihtyisä ja houkutteleva yritysalue, vain noin kaksi kilometriä kuntakeskuksesta
Hankkeen aikana yrityksiä aktivoidaan myös omien
ympäristöjensä kohentamiseen mm. aitauksien rakentamiseen ja pihojen siistimiseen. Yritysten tonteille
kohdistuvia toimenpiteitä tai

kustannuksia ei sisällytetä
EU-hankkeeseen. Niiden toteuttamisesta ja rahoituksesta vastaavat yritykset itse.
Hanke on käynnistetty hakijan omalla riskillä, ja
kaikki alueen yrittäjät on jo
tavoitettu vuoden 2010 aikana kirjeitse / puhelimitse
mm. opastejärjestelmän uusimisen yhteydessä. Hankkeen kuluessa yrittäjiä tullaan tiedottamaan hankkeen
etenemisestä. Hankeen käytännön toteutuksesta vastaavana rakennuttajana ja valvojana toimivat Seppo Saarinen
ja Tomi Väisänen Ramboll
Oy:stä. Kunta ja rakennuttaja
toivovat yrittäjien palautetta
ja aktiivisuutta myös omien
piha-alueidensa siistimisen,
raivausten sekä tarvittaessa
tonttien aitaamisen suhteen.
Yrityspuiston
Lounaiskulmassa oleva laajennusalue on toistaiseksi edelleen
varattuna
Ideapark-hankkeelle, jonka vaatima kaavamuutos odottaa edelleen
seudun yleiskaavan ja maakuntakaavan päivittämisen
yhteydessä tehtäviä lopullisia ratkaisuja. Tämän alueen
rakentaminen ei sisälly nyt
käynnistyvän ympäristöimagohankkeen toimenpiteisiin.

Jyrki Kemppainen
asiakkuuspäällikkö
www.businessoulu.com

Moderni siirtolapuutarha
nousee Kiiminkiin
Samira Group Oy toteuttaa
Metsähallitus
Laatumaan
konseptin Koitelin Ruusulaakson modernista siirtolapuutarha-alueesta.
Osapuolet ovat allekirjoittaneet
aiesopimuksen Kiimingissä,
aivan Oulun kupeessa sijaitsevan alueen rakentamisesta.
Samira rakentaa 5,5 hehtaarin alueelle lähes 70 ympärivuotista loma-asuntoa,
joilla kaikilla on oma puutarhapalsta. Puutarhapalstojen keskikoko on noin 400
neliötä.
-Tarkoituksena on päästä rakentamaan vielä tämän
vuoden aikana ja ensimmäisten loma-asuntojen pitäisi
valmistua jo keväällä 2012.
Kiinnostuimme alueesta jo
muutama vuosi sitten, kun
meille selvisi, kuinka kattavasta ja uudella ajattelutavalla toteutettavasta loma-asuntoalueesta oli kyse. Tärkeää
meille oli myös se, että alue
soveltuu kaikille, kertoo Samira Groupin toimitusjohtaja Sami Nauha.
Kaikkiaan Kiiminkijoen

varrella sijaitsevalla Ruusulaakso-alueella on rakennusoikeutta yli 4300 kerrosneliömetriä.
Maanomistaja
Metsähallitus
Laatumaa
vuokraa alueen osto-optiolla
Samiralle ja sen toteuttamisessa tullaan noudattamaan
Laatumaan kestävän lomaasumisen periaatteita.
-Ruusulaaksossa
ideanamme on ollut yhdistää perinteisen mökkeilyn ja siirtolapuutarhan hyvät puolet
kuten ympärivuotisuus, läheinen sijainti, luonnonrauha
sekä palvelujen läheisyys. Lisäksi Koitelin alueelta löytyvät kaikki retkeilykohteen
edut, kun se tarjoaa aktiviteetteja aina melonnasta kalastukseen ja kelkkailuun,
sanoo kehittämispäällikkö
Aimo Oikarinen Laatumaasta.
Koiteli on Kiiminkijoen
merkittävin koskialue ja sieltä on matkaa Ouluun vain
parikymmentä kilometriä. 30
kilometrin säteellä asuu yli
200 000 asukasta, joten modernille siirtolapuutarhalle
on varmasti kysyntää, Sami

Nauha ja Aimo Oikarinen
uskovat.
Koitelin alueella käynnissä oleva kokonaisvaltainen
kehittäminen tuo useita eri
investointeja. Ruusulaakson
lisäksi alueelle on suunniteltu rakennettavaksi muun
muassa matkailijoita kattavasti palveleva Koitelikeskus
sekä Koitelin ohjelmapalvelukeskus. Viime vuosina alueella on jo tehty useita investointeja esimerkiksi
pysäköinnin, kunnallistekniikan, valaistuksen sekä virkistyspolkujen retkeilyrakenteiden parantamiseksi.
-Koitelin saamelaisperäinen nimi tarkoittaa keskellä olevaa ja sitä alue tulee
kirjaimellisesti olemaan uudessa Oulussa. Kiiminkijoen
ylitse rakennettava 50-metrinen silta liittää Ruusulaakson tiiviiksi osaksi muuta
Koitelia sekä tuo sen palvelut ja toiminnat siirtolapuutarhan asukkaiden käyttöön,
toteaa Kiimingin kunnanjohtaja Jukka Weisell. (ak)
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Ko Oulua?
Kesäkuun lopussa täyttyy vuosi siitä, kun
Oulu ja neljä sen naapurikuntaa päättivät
muodostaa uuden Oulun. Varsinaisesti työ
käynnistyi viime syksynä, kun yhdistymishallitus järjestäytyi ja perustettiin useita
luottamushenkilöistä koostuvia toimikuntia. Syksy ja alkutalvi kului nykytilanteen
kartoituksissa. Vuodenvaihteen jälkeen on
valmistelussa edetty ja aikataulutettu yhdistymissopimuksen mukaista vaiheittain
yhdistymistä. Tulevaisuus näyttää, rakennammeko oikeasti uutta Oulua vai päädytäänkö perinteiseen kuntien yhteen liittämiseen.

Viisi kulttuuria – viisi tapaa toimia
Vaikka kaikkien liitoskuntien tehtävät ovat
periaatteessa samat, ovat kunnat järjestäneet kuntalaisten palvelut omalla tavallaan
– puhumattakaan päätöksenteosta. Kiimingin ja Oulunsalon toimintamallit muistuttavat eniten toisiaan.
Molemmissa kunnissa on hyvinvointipalveluista pyritty muodostamaan kuntalaisen kannalta kokonaisuus, jossa
organisaation raja-aidat näkyisivät mahdollisimman vähän arjen työssä. Suuressa
kaupunkiorganisaatiossa tehtävät ja vastuut ovat ymmärrettävästi kapea-alaisempia.
Parhaillaan ovat ajankohtaisia päätökset uuden Oulun johtamisjärjestelmästä ja
palveluiden järjestämissopimuksesta. Vastuu neljän naapurikunnan palveluista siirtyy vaiheittain Oululle – valtaosaltaan ensi
vuoden vaihteesta alkaen. Oikeastaan vain
varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta
järjestämisvastuu siirtyy vasta elokuussa
2012.
Kuntaliitoksen siirtymävaihe kestää
vuoden 2012 loppuun. Siirtymävaiheen
palvelujen järjestämisohjelma valmistuu
piakkoin. Järjestämisohjelma ei tuo merkittäviä muutoksia palveluverkkoon. Palveluverkkosuunnittelu käynnistyy laajemmin
ensi syksystä alkaen ja mahdolliset muutokset ja niiden ajoitukset täsmentyvät siinä yhteydessä.

Kuntalaisen valinnan vapaus
Terveydenhuoltolain toukokuun alusta
voimaan tuleva muutos lisää kuntalaisen
valinnan vapautta valita terveysaseman,
jonka palveluja käyttää. Ensi vaiheessa valinnan vapaus on vain kunnan sisällä, mutta vuoden 2014 alusta alkaen valinnan vapaus koskee koko maata. Kiiminki ja Oulu
käynnistäneet toukokuun alusta kokeilun,
jossa kuntien asukkailla on mahdollisuus
valita hoidostaan vastaava terveysasema.
Terveysasemaa voi halutessaan vaihtaa
seuraavan kerran vuoden kuluttua edellisestä vaihtopäivästä.
Kiimingin terveysasemaa kehitetään
laaja-alaiseksi hyvinvointikeskukseksi, jossa voidaan jatkossa tarjota palveluita myös
ylikiiminkiläisille ja yli-iiläisille. Sitä mukaa kuin valinnan vapaus lisääntyy eri palveluissa, lisääntyy myös kuntalaisen oma
vastuu selvittää palveluiden laatua ja saatavuutta eri toimijoilla.

Talous vakaalla pohjalla
Kiimingin kuntatalous kehittyi erittäin
tyydyttävästi vuonna 2010. Vuosikate oli
vuonna 2010 yli 300 % poistoista. Lähes
kuuden miljoonan vuosikatteella kyettiin
reilusti kattamaan nettoinvestoinnit. Tä-

män ansiosta kunnan lainakantaa pystyttiin pienentämään noin 2,4 miljoonaa
euroa. Merkittävintä oli verotulojen ylittyminen 7,3 prosentilla ja toimintakulujen
maltillinen kasvu.
Vuoden 2010 toiminnallinen tulos ilman alaskirjauksia oli lähes neljä miljoonaa euroa. Kertynyt ylijäämä oli vielä
vuonna 2008 lopussa yli neljä miljoonaa
miinuksella, kun se vuoden 2010 tilinpäätöksessä on jo lähes kymmenen miljoonaa
ylijäämäinen. Talouden tasapainottuminen ja alijäämien kattaminen on seurausta
sekä työntekijöiden että päättäjien sitoutumisesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Tietenkin täytyy muistaa, että kuntalaisiin on kohdistunut veroprosenttien
ja maksujen korotuksia. Kiimingin talous
on joka tapauksessa tällä hetkellä vakaalla pohjalla.

Kaupalliset palvelut paranevat
Pilvet Ideaparkin toteuttamisen yllä eivät
ole hälvenneet. Syksyllä valmistunut seudullinen kauppapaikkaselvitys ei tukenut
kaupallisen matkailu- ja elämyskohteen
toteuttamista, vaikka se olisi ollut merkittävä piristysruiske koko Oulun seudun
matkailulle ja työllisyydelle.
Kuntakeskuksen kaupallisten palveluiden tarjonnan osalta otettiin kuitenkin
iso askel, kun Halpa-Hallin suurmyymälä
avattiin lokakuussa. Myös Jäälin osalta on
luvassa päivittäistavarakaupan tarjonnan
paraneminen vielä tämän vuoden aikana.

Āmentēs illī Rōmānī
eli hulluja nuo roomalaiset, sanoi Obelix
Asterixissa. Lomaviikko Roomassa muistutti taas oivallisesti, että meillä Suomessa ovat monet asiat hyvällä mallilla. Eihän
meillä toki ole sitä historiaa, jolla italialaiset voivat ylpeillä. Tuntui kuitenkin, että
jonot saatiin aikaiseksi jokaisen nähtävyyden ja raunion ympärille. Olihan sillä
toki työllistävä vaikutus niille kymmenille skip the line - myyjille, jotka parveilivat
eri kohteissa palvelujaan tarjoillen.
Hotelliesitteessä oli tähtiä kuin Otavassa, jotka rapisivat sitä vähemmäksi mitä
lähemmäksi tulimme. Aamupalan tarjoiluun olisi voinut ottaa suomalaisen ravintola-alan ammattilaisen konsultoimaan.
Muutoinkin suomalainen ruoka ja jopa
pitsa kestää vertailun.
Törmättiinhän toki reissussa ihailtavaan ammattitaitoon – varsinkin metrossa,
jossa elämän- ja matkakumppanini luovutti luottokorttinsa ja rahansa sukkelasormiselle osaajalle. Menköön se ennakkoon Välimeren maiden tukipakettina - mitäpä me
emme euron vakauden eteen tekisi.
Olisikohan Oulun keskustan pysäköinnin suunnitteluun ottaa konsultti Italiasta
– Kallioparkkia olisi tuskin tarvittu. Roomassa auton voi laittaa huoletta suojatielle
tai keskikorokkeelle, ja taskuun peruutus
onnistuu tönimällä ahtaaseenkin paikkaan. Suomalaisilla pysäköintisäännöillä
Rooma lamautuisi.
Uuden Oulun rakentaminen on vielä
pahasti kesken, mutta kuten sananlaskussa todetaan Ei Roomaakaan päivässä rakennettu – ja tuntui olevan vieläkin vähän
keskeneräinen.

Hyvää alkavaa kesää toivottaen
Jukka Weisell
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Tervetuloa!

Oulun OP:n
Kiimingin konttorista
saat myös
Pohjolan
vakuutuspalvelut!

Yli 60.000
tuotetta
saman
katon
alta!

Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei
ole lainkaan vaikeaa.
Tule Kiimingin konttoriin myös vakuutusasioissa! Itsellesi sopivan ajan saat puhelinnumerosta 010 2535 017 tai osoitteesta
op.fi/oulu.

Myymälässä myös
täyden palvelun
lounasravintola!

010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta
0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min (alv. 23 %).

- aamupala joka päivä 8-10
- lounas joka päivä 10.30-15
- listaruokia iltaan saakka
- hampurilaiset ja muut pikkusuolaiset
aiset
isett kahvit ja leivonnaiset
rkullise
rk
herk
he
- herkull

Tervetuloa!
www.HHnet.fi

Kiiminkiläisten oma RAUTIA
Puutarhamyymälä nyt avattu!
Kukkia, pensaita ja muita
kasveja saapuu päivittäin!
Hae täydennystä pihallesi
vaikka joka päivä!
iä 10€

iä!

Stiga leikkurit
saapuneet!
Tule, hae omasi
ja anna ruoholle
kyytiä!

4 säkk

3 säkk

1,08e/kg

Puutarhamulta
Cello, 50 litraa

Kevätlannoite
Cello, 20kg

13,95

23,90

0,07e / l

10,-

/3 sk
Yksittäin 3,90

Tarjoukset ovat voimassa 14.5.2011 saakka niin kauan kuin varatut tavaraerät riittävät.

PALVELEMME:

ma-pe 8–18
la 9–15

KIIMINKI

Kalkki
Dolomit, 40kg

Rosenlewin peruskoneet
meiltä heti mukaan!
Toimitusmyyntinä myös
AEG ja Electrolux!

www.rautia.fi

Näätämöntie 2, 90900 Kiiminki, (08) 344 770, fax (08) 346 404, email: timo.kaikkonen@rautia.fi

Puutarhamyymälästä myös
grillejä, keinuja, kompostereita,
puutarhakalusteita, ruukkuja ja
suihkulähdetarvikkeita!

