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Palvelemme myös sunnuntaisin 12-18

Toshiba,
Mitsubishi,
Panasonic

HUOLTOMME:
lauantaina 6.8. klo 10-14 Sykkeen aulassa
terveysmittauksia ja auditoriossa
huimauksen kotihoito klo 12-12.30
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Ilmastointikanavien puhdistus
Öljypolttimien huolto
Ilmalämpöpumppujen huolto
Lämpökamerakuvaukset
Öljy- ja kaukolämpöjärjestelmien saneeraukset

TÄYDEN
PALVELUN
ENERGIATALO
TÄYDEN
PALVELUN
ENERGIATALO
TÄYDEN PALVELUN ENERGIATALO

Terveystie 5 Kiiminki

Näätämöntie 12 90900 Kiiminki
s.posti: myynti@kiimix.fi

p. 040 124 6600 / 0400 389 112
www.kiimix.fi

MAANRAKENNUSPALVELUT MEILTÄ
Maa- ja kiviainestoimitukset sekä ruokamullat
Kone- ja kuljetuspalvelut sekä kokonaisurakointi

Maarakennusalan ammattilaiset löydät Rouskutie 1:stä 90650 Oulu
Kiimingin Sora Oy Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
Puh. (08) 530 7068, fax (08) 530 6679
www.kiiminginsora.fi • www.omv.fi
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Kiimingin Yrittäjät ry täyttää 30 vuotta
Kiimingin Yrittäjät ry juhlii marraskuun 19. päivä 30-vuotissyntymäpäiviään Alakylän
Toivolassa. Juhlassa muistellaan menneitä vuosia ja keskustellaan tulevaisuuden visioista.

Yrittäjyys

Lauri Mikkonen puhumassa Pudasjärven markkinoilla.
Yrittäjäillat ovat olleet yrittäjien perinteisiä tapaamispaikkoja. Usei n illat on järjestetty kunnan kanssa yhdessä. Toukokuussa vuonna 2009 auditorio täyttyi yrittäjistä, jolloin illassa vieraili muun muassa yrittäjä Toivo Sukari.
- Yrittäjät järjestävät tänäkin
vuonna Kiiminkipäivät, joten syntymäpäivien suunnittelu pääsee alkamaan kunnolla vasta markkinatouhun
päätyttyä. Tarkkaa juhlaohjelmistoa ei ole vielä lyöty
lukkoon, mutta yrittäjien joukot ovat niin sitoutuneita toimijoita, että kävijämäärä on
varmasti runsas, kertoo Kiimingin yrittäjien nykyinen
puheenjohtaja Lauri Mikkonen.
Yrittäjien toimintaan tällä
hetkellä kuuluu jokavuotisen
voimainkoetuksen, Kiiminkipäivien järjestämisen lisäksi
syysretket, keväisin perheretket ja pikkujoulut. Kiimingin
Yrittäjien kattojärjestön Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
piiristä löytyy myös konsultaatioapua ongelmaan kuin
ongelmaan. Yrittäjäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen myös
mahdollisuuden keskustella keskenään ja jakaa mielipi-

teitä yritysten kannalta ajankohtaisista ja merkittävistä
asioista.

Yrittäjät kasvava
voimavara
- Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kiimingin Yrittäjien jäsenmäärä on kolminkertaistunut, mikä oli
varmasti suurelta osin Kide –
Kiimingin kehityksen yrityshautomon ansiota. Kide on
nyt lakkautettu ja sen tehtävät siirtyvät BusinessOulun
piiriin, kertoo Mikkonen.
Lauri Mikkosen lisäksi
yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajina on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana myös Pentti Eskola ja
Hannu Tuohimo. Mikkosen
mielestä yrittäjäyhdistyksen
puheenjohtajuus on haastava ja kehittävä kokemus:
- Pestissä joutuu toimittamaan kaikenlaisia asioita ja

kun on apuna muille yrittäjille, täytyy ottaa selvää asioista ja siinä samalla oppii ja
kehittyy itsekin. Paljon se ottaa, mutta antaa takaisin vähintään saman verran, Mikkonen toteaa.

Yrittäjien historia
kansien välissä
Kymmenen vuotta sitten julkaistiin Matti Tieksolan toimittama Kiimingin Yrittäjien
20-vuotishistoriikki.
Ensimmäiset puheenjohtajat
Kauppias Veikko Tolonen ja
Autokouluyrittäjä Laila Heinonen olivat suuressa roolissa yrittäjäyhdistyksen alkutaipaleella. Myös Kiimingin
ensimmäinen elinkeinoasiamies, Juhani Häkkilä auttoi
merkittävissä määrin.
Historiikin mukaan syynä perustamiselle oli niin
Kiimingissä kuin koko Suomessakin näkyvä elinkeino-

rakenteen muutos: maa- ja
metsätalousden piirissä työskentelevien määrän väheneminen ja muiden elinkeinojen piirissä toimivien määrän
kasvaminen.
Yhdistyksen avulla tavoiteltiin työpaikkaomavaraisuuden kohottamista sekä
tasanpainoista elinkeinorakennetta. Honkimaan teollisuusaluekin oli jo kehittymässä, joten oli aika yhdistää
yrittäjät saman organisaation alle. Perustava kokous
pidettiin kunnanvirastolla
15.1.1981.
Lauri Mikkonen kertoo,
että myös tälle vuodelle on
kaavailtu historiikin toteuttamista, mutta siihenkin tarkemman suunnitelmat laaditaan vasta Kiiminkipäivien
jälkeen. (JK)
lähde: Matti Tieksola (toim.).
Koitelin Jälkeläiset, Kiimingin yrittäjät 20 vuotta. 2001.

kantaa Suomea

Terveiset lomatunnelmista Venetsiasta, jossa sain viettää
lomaa ennen Kiiminkipäiviä. On tunne, että yrittäjänkin
kannattaa irtaantua välillä työn ja kiireen keskeltä. Oman
kokemukseni mukaan loma onnistuu paremmin, jos sen
viettää riittävän välimatkan päässä yrityksestä. Ohjelmaa
on täältä ollut kondooliajamisesta lähtien; Venetsiassa on
paljon näkemistä ja historiaa.
Tervehdyksessäni haluan rohkaista ja innostaa yrittäjiä kuulumaan omaan yrittäjäjärjestöön; Kiimingin Yrittäjiin ja samalla Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin, jota kautta
jäsenyys jatkuu Suomen Yrittäjissä, jossa on jo yli 100 000
jäsentä. ”Yrittäjyys kantaa Suomea” on SY:n tavoiteohjelman tunnuslause. Suomen talouden perusta on yrittäjyydessä ja menestyvässä yritystoiminnassa. Tarvitaan päämäärätietoisia talouden uudistuksia, jotka aidosti ottavat
huomioon liiketoimintaympäristön muutokset.
Yrittäjäjärjestöllä on neuvonta- ja tukipalvelut, joita
yrittäjä tarvitsee muuttuvassa taloustilanteessa. Kiimingin yrittäjiin kuuluu yli 140 jäsentä, jolla jäsenmäärällä
yhdistys on suurimpien yhdistysten joukossa PPY:n alueella. Uusia jäseniäkin oli liittynyt viimeisten kuukausien
aikana yli 10, joka on yksi hyvä merkki yrittäjien kiinnostuksesta järjestön toimintaan.
Vierailin heinäkuun alussa Pudasjärven Yrittäjien 30-v
juhlamarkkinoilla, joista jäi positiivinen maku. Paikalliset
tapahtumat ovat tärkeitä paikallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vuoksi.
Meidän omat Kiiminkipäivät järjestetään elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ohjelma on aikaisempien
vuosien pohjalta. Lauantaipäivän toritapahtuma ohjelmineen kerää jälleen tuhansittain yleisöä. Mielenkiintoinen
tapahtuma on leuanvedon SM-kisa, joka on ollut ohjelmassa parina viime kesänä ja Kiimingin oma voimamies
Matti Koivisto on saavuttanut maailmanennätystuloksia, joita jälleen tavoitellaan. Yrittäjien yhteistyö on tärkeää kun Kiiminkipäiviä rakennetaan. Talkoot alkavat valmistelutyönä keskiviikosta perjantaihin jatkuen päivien
ajan ja sunnuntaina on vielä purkutalkoot. Talkoisiin tarvitaan runsaasti väkeä, tervetuloa! Yrittäjien kotisivuilta
voi katsoa aikataulua.
Kiitokset Kiimingin kunnalle, joka on luonut päivien
puitteet. Kunta on tehnyt päätöksen, että Kiiminkipäiviä
järjestetään itsenäisenä kuntana loppuun saakka. Toivotaan ja uskotaan, että uusi Oulu ottaa myös vakavasti paikallisten tapahtumien arvon ja Kiiminkipäivien perinne
jatkuu.

Tervetuloa Kiiminkipäiville!
Kiimingin Yrittäjillä on ollut perinteisesti Kiiminkipäivillä ravintolateltta, jossa on ollut kävijöitä runsaasti ja jonka talkootyön tuotto on merkittävä yrittäjäyhdistyksen talouden kannalta.

Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja
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Valmistujaisjuhla
ja yrityksen
siunaaminen

Uudet
kurssit
Ajurissa!

Mari Halkola sai terveystieteiden
maisteriopinnot päätökseen
Oulun Yliopistossa.

JÄÄLISSÄ aina
parittoman viikon
maanantai klo 18.

Mari Halkola nautti 8.7. vapautuneena
kakkukahvit
yhdessä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden
ja
henkilökunnan kanssa, sillä juhlaan oli kaksikin syytä; vuoden vaihteessa hän sai
päätökseen Aalto yliopistossa Master of Quality -laatuasiantuntijaopintonsa ja jatkoi samalla innolla kevään
aikana terveystieteiden maisteriopinnot päätökseen Oulun Yliopistossa.
Valmistujaisjuhlaan oli liitetty työpaikan siunaaminen,
jonka toimitti Kiimingin seurakunnan kappalainen Miia
Seppänen ja kanttorina toimi
Marja Ainali. Kahden päättötyön tekeminen peräjälkeen
ei uuvuttanut vaan lisäsi innokkuutta fysioterapian yksityissektorin kehittämis- ja
tutkimustyöhön, toteaa Mari
Halkola, jonka pro gradun
aiheena oli fysioterapiayrittäjien työn imu.
Fysioterapian
perusta kuuluu fysioterapiatie-

teeseen, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena
on ihmisen toimintakyky ja
liikkuminen ja näiden suhde yksilön toimintaan sekä
erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen
muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Fysioterapia on
osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Yksityiset fysioterapiapalvelut
täydentävät julkista terveydenhuoltoa. Halkola toteaa,
että fysioterapia on yksityisten terveyspalvelujen tuottajien yleisin toimiala ja valtaosa fysioterapiapalveluista
eli noin 80 prosenttia tuotetaan yksityissektorilla. Fysioterapian kuntoutuksellinen
sisältö kehittyy nopeasti, joten tulevaisuuden trendeinä tulevat olemaan näyttöön
perustuva fysioterapia erikoisesti vaikuttavuuden mittaamisen avulla sekä laatu- ja
kustannustehokkuus. (ht)

TUIRASSA joka
maanantai klo 17.

Tervetuloa!
050 440 4004

www.autokouluajuri.fi

Siivousliike

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

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

KIIMINKI
www.yrittajat.fi/kiiminki

Mari Halkola vietti maisteriksi valmistumisjuhlaa 8.7. kakkukahvien kera yrityksensä Kiimingin Fysioterapia Oy:n
tiloissa yhdessä asiakkaittensa, yhteistyökumppaneittensa sekä henkilökuntansa kanssa.
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www.pihlajaranta.fi

Kiimingin Yrittäjät ry
Lauri Mikkonen
Heimo Turunen, Jenny Kärki,
Henna Hay, Esko Leipälä
Heimo Turunen, Pauli Tiiro, Virve Kaarre
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen 0400 584 184
Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani

klikkaa linkistä: Lehdet
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JÄÄLIN PIKAHUOLTO
Tommi Kokkoniemi Oy
Rakentajantie 4, 90940 JÄÄLI
Puh. 0400 300 092

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto
• Rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• Rengashotelli, rengaspesut
Avoinna ma-pe 8-17

Kuljetusliike
Jyrki Vikström
Jakelukuljetukset
Puh. 040 588 6999
Jääli

•TUULILASINVAIHDOT
• HITSAUSTYÖT

Tuulilasikorjauspalvelua
T:MI JANI POLOJÄRVI

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

Rengasliike
KEIHÄSKOSKI KY
Rengasmyynti
Asennus
Korjaus
Hydrauliikkaletkut
Pekka 0400 581 360
Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki
Puh. 817 7187
rengasliike@keihaskoski.fi

www.keihaskoski.fi

Auto-ja metallityö

Fiksu

* Autojen ruostevaurio korjaukset
* Kevyet metallirakenteet
* Alihankintatyöt
* Hitsaukset
* Viheralueiden hoito

p. 040-5537214
www.auto-ja-metallityo-fiksu.net

Katja Elsilä alkoi huhtikuun alussa pyörittää omaa kauneudenhoitoyritystään kotoansa käsin. Asiakkaat saavat
koristeellisten kynsien lisäksi mukavan kaunistautumishetken.

Uusia jäseniä

Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt keväästä
lähtien 12 uutta jäsentä. Jäseniä on
tällä hetkellä 143. Tervetuloa mukaan
Kiimingin Yrittäjien toimintaan!
AM Tilausmatka, yrittäjänään Aimo Matero ajaa linja-autolla tilausliikenteen ajoja Kontiolta käsin.
Automaalaamo Colorshining Oy:n Henri Tarvainen maalaa ja korjaa autoja, ja harjoittaa niihin liittyvää myyntiä Jäälissä.
Heikkinen Engineering Ky:n alaa on kone- ja prosessisuunnittelu. Yrittäjä Eero-Olavi Heikkinen rakentaa voimalinjoja, tuottaa ja myy pelletti- ja hakelämmitysjärjestelmiä
sekä harjoittaa ajoneuvo-osien maahantuontia.
HierontaKaMari:n yrittäjänä Mari Kukkonen tarjoaa hierontaa ja sosiaali- sekä terveysalan palveluita. Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden parissa toimiva yritys myös kouluttaa
ja konsultoi.
Katjan KynsiKammarin Katja Elsilä tuottaa kauneudenhoitopalveluita sekä muuta liiketoimintaa.
Oulun Koirakoulu Mira Elfving kouluttaa Jäälissä koiria.
Parturi-Kampaamo CoCo Avoimen yhtiön Eeva-liisa
Serola tarjoaa parturi-kampaamoalan palveluita Jäälissä ja
omistaa sekä hallinnoi arvopapereita, asunto-osakkeita, rakennuksia sekä kiinteää omaisuutta.
ProEt Oy:n yrittäjä Annu Haho kouluttaa ja konsultoi muiden muassa sosiaali- ja terveysalan parissa Kontiossa.
Tmi Parkinpoly vuokraa työkoneita sekä hankkii, tekee ja
myy polttopuita Jäälissä, yrittäjänä Jarkko Härkönen.

Yrittäjiltä stipendejä
Kiimingin Yrittäjät
jakoivat viime keväänä stipendin
Laivakankaan koulun 9. luokkien oppilaille Pinja Keräselle ja Mikko
Pellikaiselle. Stipendit jaettiin myös
Jokirannan koulun
kahdelle oppilaalle ja yhdelle lukion
oppilaalle.
Laivakankaan koulun stipendien saajat eli 9. luokien oppilaat Pinja Keränen
ja Mikko Pellikainen.
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Kiiminkiläinen menestyjä:

KTC Group Oy
Torstaina 30. kesäkuuta saatiin päätökseen Kiiminkiläisen yrityksen KTC Group
Oy:n yhtiöjärjestelyt, joissa
yritykseen liittyi viisi kiinteistöyhtiötä Oulun seudulta. Yrityksen toimitusjohtaja,
yrittäjä Olli Kuivamäki kertoo, että järjestelyissä tehtiin
selkeä ero omistavan ja operatiivisen yhtiön välille. Kiinteistöyhtiöiden
avainhenkilöt sitoutettiin yrityksen
osakkaiksi. Viime tilikaudella KTC Groupin liikevaihto
nousi jälleen yli kolmekymmentä prosenttia.
KTC Groupin logossakin kerrotaan ”Toimivien tilojen tekijästä”. KTC Group
Oy rakentaa ja peruskorjaa toimivia tiloja yrityksille. Erityisesti päivittäistavaraliikkeiden rakentaminen
on firman väelle tuttua, sillä
yrityksellä on noin 300 myymälän referenssi. Viimeisen
kahden vuoden aikana on
siirrytty toteuttamaan yhä
suurempia urakkakohteita.

mattava kasvutavoite myös
pitkälle tulevaisuuteen, Kuivamäki kertoo.
Viime vuoden aikana KTC
Groupin henkilökunta on
tuplaantunut. Yritys työllistää kuusi toimihenkilöä sekä
yli kolmekymmentä muuta
työntekijää. Kuivamäen mukaan kaikille on Suomen talouden tilanteesta huolimatta riittänyt hienosti töitä.

Kasvun siemenet
piilevät asenteessa
Olli Kuivamäen mukaan ensimmäiset askeleet yrityksen
kasvuun otettiin seitsemän
vuotta sitten, kun ”isä, poika ja Hiace” -sarjasta noustiin pk-yritysten ryhmään,
ja liiketoimintaa alettiin harjoittaa myös omaa maakuntaa etäämmällä.

- Sama liikkuvuus ja joustavuus on ollut vahvuutemme myös viime vuosien aikana, sillä kun matalan
taloussuhdanteen aikana ei
omalla kotiseudulla riittänyt töitä. Siispä lähdimme
tekemään töitä ja hakemaan
kasvua myös ulkomailta. Kävimme rakentamassa
myymälöitä Narvaan, Kiirunaan sekä Skellefteåån, Kuivamäki listaa.
Olli Kuivamäki hehkuttaa
menestyksen olevan suurimmaksi osin ammattitaitoisen
ja motivoituneen henkilökunnan ansiota. Tekijöiden
ja yrittäjän molemminpuolinen luottamus palkitsee tuloksellisuudella: ketään ei
tähänkään mennessä ole tarvinnut lomauttaa.

Kiinteistövälitys Räihä LKV

www.raihalkv.fi

Yrittäjä Olli Kuivamäki näyttää, että heidän vuokrattavissa olevista toimitiloista suurin osa sijaitsee Jäälin yrityspuistosta. KTC Group on sijoittanut myös omat hallinnolliset tilansa yrityspuistoon, Kuusamontien varressa
komeilevaan taloon, joka näkyy myös taustalla.

Asiakkaat kiittävät kun työt
saatetaan loppuun asti.
- ”Sole poika mikhään, jo
vain me seki voidaan tehä”
on meidän periaatteemme, ja
jos esimerkiksi kauppias tarvitsee myymälänsä saneerauksen jälkeen apua myyntiartikkeleiden hyllyttämisessä,
niin meidän poikien työ on
tehty vasta kun tavarat ovat
siellä hyllyssä. Siitä ovat monet olleet ihmeissään, Kuivamäki hymähtää.
Perusteellisen asiakaspalvelutyön ansiosta yritys on
saanut tilaajien luottamuksen, mikä näkyy myös firmalle osoitetusta kysynnästä. Kuivamäki naurahtaakin,
että yritystä hyvin kuvaavaksi lentäväksi lauseeksi onkin
muodostunut ”Ei meiltä hullut lopu, jos ei kysyjät väsy.”

Jenny Kärki

Jäntintie 13
90910 Kontio
puh/fax (08) 816 2547
p. 0400 350 212

Korvenkylä, 9km Oulusta Kuusamontietä
puh. (08) 81 67 020

AV. MA-PE 9-19, LA-SU 9-18

Kesäkukkia kassi kaupalla!
Voit täyttää kassit valintasi
mukaan:

Pikkukukat Isot kukat

5€

/taimikassi

8€

/taimikassi

MONIVUOTISET
KUKAT JA PENSAAT
Esim.

ota

5 MAKSA 4

Angervo-pensaat
10 erilaista

8€/kpl,

5 kpl 32 €

ASTERI

2€/kpl,

10 kpl 15 €

MANSIKAN JA VADELMAN
taimia!

KTC Group palvelee
perusteellisesti

Tuloksellisuudesta
kansallista
tunnustusta
Yrityksen poikkeuksellisesta tulosparannuksesta Kauppalehti palkitsi KTC Groupin vuoden 2010 Menestyjä
yritys -sertifikaatilla. Selkeää
tulosparannusta tehtiin liikevaihdon laskusta huolimatta.
Vertailuun otetuista 30 000
yrityksestä vain kaksi prosenttiä pääsi Menestyjä yritysten listalle.
- Rakennusala on sukeltanut tasaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta KTC Group on kehittynyt
määrätietoisesti ja kasvu jatkuu edelleen. Meillä on huo-

paikallista osaamista

OMENA- KIRSIKKA- JA
LUUMUPUUT

30€/kpl,

2 kpl 50 €

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.

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

TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

1+8+inva

puh. 0400 555 995
Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme
Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

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

Go Arctic:
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Matkailun ohjelmapalveluita yrityksille ja yksityisille
Uutena elämystuotteena on
Tietomaan tornista laskeutuminen köyden
varassa.

Go Arctic perustettiin marraskuussa 2009 kahden toimeliaan kiiminkiläisnaisen,
Sirpa Eskolan ja Kirsi Eskolan toimesta. Molemmilla on
ennestään vahva kokemus
ja osaaminen matkailualalta.
Kirsi on tehnyt matkailualan
töitä Oulun kaupungille ja
toiminut vuosia Oulun seudun oppaissa. Sirpalla taas
on työkokemusta matkailun
ohjelmapalveluiden myynnistä ja markkinoinnista.
Sirpa ja Kirsi olivat usein
sukujuhlissa ja -tapaamisissa keskustelleet ja ideoineet
yhteisestä matkailualanyrityksestä, jossa he voisivat
yhdistää intonsa ja osaamisensa. Idea Go Arcticiin lähti, kun Oulussa oli käynnissä
hanke, jossa etsittiin jo muualla toimivaa incoming -toimistoa siirtymään Ouluun
toimijaksi. Halukkaita ei
löytynyt, joten tässä kohtaa
Eskolat huomasivat tilaisuutensa tulleen.
-Kun hommaan päätettiin
alkaa, kaikki tapahtui nopeasti. Kun esitimme ideoitamme ihmisille, vastaus oli, että
tämähän olisi pitänyt tehdä
jo eilen, muistelee Sirpa.

SÄHKÖ

Tapahtumiin ja tilaisuuksiin tarvitaan lisäohjelmaa ja palveluja,
joita Go Arctic järjestää – vaikkapa yhteinen retki suurella tervaveneellä.

Avoin yhtiö Go Arctic
pistettiin siis pystyyn ajatuksena myydä ja markkinoida Oulun ja Lapin matkailun
ohjelmapalveluita yrityksille
ja yksityisille. Tässä vaiheessa Eskolat eivät uskoneet että
heidän yritys alkaisi myös
tuottamaan ohjelmapalveluita. Yritys kuitenkin laajeni
nopeasti osakeyhtiöksi. Syksyllä 2010 haukiputaalaisen
Veli-Pekka Okkosen yritys
Lentojätkä ja Skandinavian
suurin safaritalo Lapin Safarit löivät hynttyyt yhteen
Go Arcticin kanssa. Tämä
toi toimintaan mukaan uusia mahdollisuuksia, varsinkin kansainvälisellä ja ohjelmapalveluiden tuotanto
puolella.

Unohtumattomia
tilanteita
Tietomaassa toimistoaan pitävässä Go Arcticissa Kirsi
Eskola toimii toimitusjohtajana, Sirpa Eskola on myynti- ja markkinointipäällikkö
ja Veli-Pekka Okkonen häärii tuotantopäällikkönä. Sirpa on jäämässä elokuussa
äitiysvapaalle ja hänen tuu-

RIHAK

OY

-sähköurakointi
-sähköasennukset
-sähkösaneeraukset
-huolto- ja korjaustyöt

Välirinne 9 90940 Jääli
0400 597 613
www.sahkoasennusoulu.fi

raajaksi on pestattu kiiminkiläinen Jukka-Pekka Tolonen.
Go Arcticin palkkalistoilla
on kymmenen elämysopasta, sekä parisenkymmentä
kaupunkiopasta Oulun seudun Oppaista.
Go Arctic on vienyt perustajajäsenensä unohtumattomiin tilanteisiin. Toissa
talvena Yhdysvalloissa huippusuositun Good Morning
America -ohjelman Diane
Sawyer oli filmaamassa Kemissä ja Helsingissä suoraa
lähetystä
Yhdysvaltoihin.
Sirpa Eskolan tehtävänä oli
toimia tuottajan assistenttina
puolentoista viikon ajan, mm.
etsien sopivia kuvauspaikkoja ja järjestellen poroja ja huskeja paikan päälle kun niitä tarvittiin. Kävipä USA:ssa
suurta suosiota nauttiva tähti pulahtamassa jäänmurtaja Sampon tekemässä avannossakin. Mieleenpainuvinta
olivat kuitenkin eri puolilta maailmaa kotoisin olevien kuvausryhmän jäsenien
tarinat.
Viime talvena Sirpa Eskola löysi itsensä Kuivasjärven
jäältä. Siellä Juha Kankkunen
oli pestattu ajamaan Bentleyautolla, jäällä ajon maailmanennätystä. Sirpa soitteli
ympäri Oulua ompelijaa ompelemaan nopeasti Bentleymerkin Bentleyn pääjohtajan
toppatakkiin. Pääjohtaja oli
matkalla Oulunsalon lentokentältä helikopterilla kohti
Kuivasjärveä. Go Arctic järjesti Bentleylle tapahtuman
aikana tarvittavat oppaat, il-

lalliset, kuljetukset ja muut
käytännön asiat ompelijan
ohessa.

Yritystapahtumiin
palvelua
Go Arcticin jokapäiväisempään toimintaan kuuluvat
mm. kesäviikko- ja talviviikko- ohjelmat. Niistä matkailijat ja paikalliset voivat etsiä
itselleen mieluista tekemistä Oulussa ja lähiseuduilla.
Tämän kesän kesäohjelmaan
kuuluu mm. opastettuja kiertokävelyjä ja -ajeluja Oulussa,
opastettu yömelonta ja tervaveneretki Oulujoella. Uutena
elämystuotteena Sirpa Eskola esittelee innoissaan Tieto-

maan tornista laskeutumista
köyden varassa.
Go Arctic järjestää myös
unohtumatonta ja erilaista ohjelmaa syntymäpäivätai polttariporukoille. Heiltä
on myös ostettu elämyslahjakortteja häälahjaksi, joka
vie hääparin vaikkapa melomaan.
Eniten Go Arcticia työllistää kuitenkin yritystapahtumat. Go Arctic järjestää tarvittaessa niin kuljetuksen ja
majoituksen kuin ruokailut
ja ohjelmatkin. Yrityksillä on
helppo tilata kaikki tapahtumiin tarvittavat elementit yhdeltä yhteyshenkilöltä, joka kokoaa ne toimivaksi

paketiksi. Go Arcticin päätukikohdat sijaitsevat Kiimingin Koitelissa sekä Maikkulan Kartanossa Oulussa.
Sirpa Eskolan kertoessa
Go Arctic -yrityksestä, heikompaa voi alkaa hengästyttämään. Vajaassa kolmessa
vuodessa yrityksen toiminta on laajentunut huimasti,
vienyt osakkaansa ikimuistoisiin tilanteisiin ja vakiinnuttanut paikkansa Oulun
seudulla pätevänä ja luotettavana matkailualan osaajana.

Henna Hay
kuvat Go Arcticin arkisto

Myynti- ja markkinointipäällikkö Sirpa Eskola, toimitusjohtaja Kirsi Eskola ja tuotantopäällikkö Vepe Okkonen ohjaavat nopeasti kehittyvää yritystään.

OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA
Noudamme paikan päältä ja meille voi myös tuoda

VIRALLINEN METALLINKIERRÄTYSTERMINAALI

UTACON OY
UTAJÄRVI
PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825

www.utacon.fi

KIIMINKI

HINAUSPALVELUA

Kukkiva kunnas kukkii
lähes koko vuoden
Kiimingistä kymmenen kilometriä Kuusmontietä Ouluun päin sijaitsee alueen
suurin
kauppapuutarha
Kukkiva Kunnas. Erkki Urmala perusti yrityksen 23
vuotta sitten, jolloin tarjonta
koostui lähinnä kesäkukista,
joita kasvatettiin alkukesästä pari viikkoa ja kesäisin liike suljettiin juhannuksen tienoilla.
Nykyään yrittäjänä kauppapuutarhassa on Erkki Urmalan pojat, Jussi ja Lasse
Urmala. Jussi Urmala toimii
kauppapuutarhan toimitusjohtajana ja kasvatuksesta
vastaa Lasse Urmala.
Alkuvuosien jälkeen toimintaa laajennettiin monivuotisten kasvien, puitten
ja pensaiden kasvatukseen
sekä myyntiin. Välillä valikoimassa oli mukana myös
kurkkua ja porkkanaa sekä
muita kasviksia. Kymmenisen vuotta sitten Kukkiva
kunnas piti ovensa auki jopa
silloin kun luonnossa kukkivat vain kuurankukat, mutta
talviaukiolo osottautui pian
kannattamattomaksi.
- Tässä on vuosien saatossa haeskeltu kannattavinta toimintamuotoa. Nykyään
puutarhaa pidetään kiinni
talvikuukausien ajan, jolloin
hallien kunnossapidolta henkilökunnalle jää enemmän
vapaa-aikaa, joka ainakin minulla kuluu rattoisasti hiihtäessä, kertoo Jussi Urmala.
Kiireisintä aikaa Kukkivalla kunnaalla on alkukesästä juhannukseen asti.
Loppukesästä henkilökuntaa tarvitaan enää kasvinhoitohommiin sekä monivuotisten kasvien myyntityöhön.
- Tämä on monestakin
syystä mukavaa työtä. Kevään tuntu tulee aikaisemmin viheriöivässä kasvihuoneessa ja asiakkaatkin ovat
aina hyvällä päällä, koska
harvemminpa ihmisellä on
huonot fiilikset kun hän tulee
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24hpalvelu

Saattaja
Surun
Hetkellä

-Hinaukset
-Kuljetukset
-Si r ot
-Ojastavedot
-Ym. palvelut

Hautauspalvelu
Liike 817 7018
Arto 040 532 1986

Marja 0400 583 163 pitopalvelu
Harjutie 14 Ylikiiminki

Kuntouttavaa asumispalvelua

Saarisenkuja 7, 90940 Jääli
Puh. (08) 816 7201
Seppo Passoja 0400 687 246
www.jkoti.com

KARAOKEA PÄIVITTÄIN
KLO 21 ALKAEN (pe-la klo 22)

puh. 040-543 040

LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

Niin se on, ettei suutarin pojalla ole kenkiä: ”Välillä vaimo tuo joitakin kukkia kotiin, mutta yleensä oman kotipihan nurmikonkin ajaminen on aika sitkaassa”, kertoo Jussi Urmala hoitaessaan Kukkivan kunnaan omenapuita.
etsimään somisteita pihallensa, vitsailee Jussi Urmala.
Kauppapuutarhassa työ
ei ole pelkkää ulosmyyntiä.
Urmala kertoo, että monesti
asiakkaat kiittävät ajan hermoilla olevan neuvontatyön
ansiosta.
- Nytkin näyttäisi siltä,
että ensivuodesta on tulossa
myyrävuosi, joten pensaiden
ympäriltä kannattaa lapioida
lunta, jotta maa pääsee kunnolla kylmettymään, neuvoo
Urmala.
Ensimmäiset asukkaat Kii-

mingin alueella, jotka innostuivat ehostamaan pihojaan
kirjavilla istutuksilla, oli 70luvulla Ruotsista muuttaneet. Jussi Urmalan mukaan
Suomi on perinteisesti ollut
muita Pohjoismaita jäljessä,
mutta useat nuoret perheet
tekevät jo taloa rakentaessaan pihasuunnitelmat, jotka
budjetoidaan asunnon kanssa samaan summaan.
- Muutamia kertoja asiakkaaksi on tullut ahdistunut
nuoripari, joilla on pitkät listat siitä, mitä puutarhaan pi-

täisi istuttaa. Silloin on hyvä
antaa neuvoksi, että koko pihaa ei ole pakko tehdä valmiiksi kerralla, koska se on
myös suuri taloudellinen rasite ja onhan siinä myös paljon tekemistä. Puutarhan hoidon kuuluu olla terapeuttista
ja mukavaa, kun saa omalla
pihalla nauttia kauneudesta.

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

KIIMINGIN
HINAUSPALVELU

Jenny Kärki

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

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

Hanhitie 13 90150 Oulu
Puh. (08) 818 0100

24h
palvelu

Oulun

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

Mastotie 4 9090 Kiiminki, puh. 040-543 040

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

Oulun

Rehtiauto

myynti • valmistus • asennus • huolto

www.sahkopolar.fi
etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello
Puh. 08-514 4300 • Fax: 08-514 4344
Lauri Mikkonen myynti
puh. 040 511 7366

rehtiä autokaup a



Mielenterveyspalveluita yksityisesti

   


Jaana Kummala Palvelut tarjoavat yksilö- ja ryhmätukea mielenterveyskuntoutujille sekä asiantuntija-apua yrityksille ja yhteisöille. Tuki on tarkoitettu
terapian tueksi esimerkiksi masennuksesta tai työuupumuksesta kärsiville.


  

Pohjolan
TKL-Rakennus Oy
Ulkoverhouslautojen
pohjamaalausta

0400 580 156
Perinnerakentaminen
Restaurointimestari
Taisto Vesa
Hirsityöt ja entisöinnit
Vesantie 45, 90900 Kiiminki
Puh. 050 382 8216

Laatu

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

Jaana Kummala kertoo, että maksusitoumuksia mielenterveyspalveluihin on vaikea saada. Palvelua ei myöskään tunneta vielä kovin hyvin.
Ryhmästä saa vertaistukea
omaan sairauteen ja siellä
voi pohtia esimerkiksi miten
kertoa sairaudestaan työkavereille ja sukulaisille. Uusi
ryhmä perustetaan aina tarpeen vaatiessa. Ryhmäkoko
on 6-8 henkilöä ja sitä varten
vuokrataan jokin tarkoitukseen sopiva julkinen tila.
Yksilöapua tarjotaan asiakkaan omassa kodissa, säännöllisinä kotikäynteinä. Jaana
Kummala Palvelut huolehtivat myös siitä että asiakkaan
käytännön asiat ovat hoidossa. Usein kun käy niin että
mielenterveyspotilas ei jaksa
tai muista huolehtia laskuistaan ja muista jokapäiväisistä asioistaan ajallaan.
Jaana Kummala on lähtöisin Pudasjärveltä, Kipinän kylästä. Jaana on opiskellut ylemmän nuorisotyön
tutkinnon ja hänellä on laaja työkokemus hanketöista,
ohjaus-, koulutus- ja opetustehtävistä sekä kehittämis- ja
suunnittelutehtävistä.

Jaana Kummala on toiminut kaupungin ja seurakunnan luottamustehtävissä
sekä eri järjestöjen luottamustehtävissä. Kummala sanoo että hänen osaamisen ala
ja elämän tärkein asia ovat
nuoret ja heidän mielenterveyteen ja syrjäytymiseen
liittyvät asiat.
Kymmenen Keski-Suo-

messa vietetyn vuoden jälkeen Jaana on palannut Jääliin, lähemmäksi kotikontuja.
Keski-Suomessa Jaana, yhdessä
yhtiökumppaninsa
kanssa, oli alansa ensimmäinen, joka yksityisti mielenterveyden tukiryhmäpalvelut. Nyt Keski-Suomessa on
muitakin yksityisiä vastaavan palvelun tarjoajia.
Alansa pioneeri Jaana on
myös Oulun seudulla ja koko
Pohjois-Suomessa, jossa hän
on jälleen ensimmäinen yksityinen mielenterveys tukiryhmien tarjoaja. Jaana toimii
yhteistyössä psykoterapeutti
Maija-Liisa Lehtisen kanssa,
jonka kautta Jaana Kummala Palvelut voivat tarvittaessa tarjota myos terapiaa.
Palvelulle on kysyntää
ja se koetaan tarpeelliseksi,
mutta valitettavasti kuntien
rahat ovat tiukilla. Maksusitoumuksia mielenterveys-

palveluihin on vaikea saada.
Palvelua ei myöskään tunneta vielä kovin hyvin.
Jaana Kummala Palveluihin voi ottaa yhteyttä myös
itse maksavana asiakkaana, jos tuntuu että on tippunut yhteiskunnan tarjoamien
palveluiden ulkopuolelle.
Uusia palvelutuotteita on
Kummalan mukaan kokoajan kehitteillä, mutta niistä
hän ei ole valmis kertomaan
vielä lisää.
Vapaa-ajallaan
Jaana
Kummala ammentaa voimaa musiikista, tanssimisesta, luonnossa liikkumisesta
ja sauvakävelystä. Mielenterveystyöntekijän on osattava jättää työhön liittyvät asiat kodin ulkopuolelle.
Jaana Kummala Palvelut
on Kiimingin Yrittajä Ry:n
jäsen.

Henna Hay

Jaana ammentaa voimaa arjen jaksamiseen muun muassa luonnosta.

Alueemme yrityksillä menee pääsääntöisesti hyvin

Sähköurakointi ja -suunnittelu
Kiiminki-Jääli alueilla

SÄHKÖALA OY
Tukkikuja 3, 90940 Jääli

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

Tulisijat

Muuraus ja laattatyöt
Tmi Eino Marttila
puh. 040 7060 425
www.tulisijat.net
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tuoreen talousnäkymäkyselyn tulokset kerto¬vat, että
alueemme yrityksillä menee
pääsääntöisesti hyvin. Liikevaihto on kasvanut vuodentakaiseen verrattuna 39,4
prosentilla Pk-yrityk¬sistä ja
pienentynyt vain 13,5 prosentilla. Liikevaihdon kasvu ei jatkossakaan hiljenny.
Kyselyn mukaan yli puolet
alueen yrityksistä odottaa
yrityksen liikevaihdon kasvavan edelleen seuraa¬van
12 kuukauden aikana. Kasvua odottaa peräti 54,7 % ja
liikevaihdon pie¬nentymistä
ainoastaan 6,7 %:a.
Yrityksistä lisää henkilöstöä on palkannut viimeisen
vuoden aikana 35,7 % ja edelleen henkilöstömäärän kasvuun uskoo 26,3 % vastanneista yrityksistä. Vain 3,4 %
uskoo, että henkilöstön määrä pienenee. Nokian uutiset
ja tilanne eivät esimerkiksi
näkyneet ICT alan yritysten
vas¬tauksissa. Kukaan vas-

tanneista ei uskonut oman
liikevaihtonsa pienevän tai
henkilöstönmääränsä vähenevän tulevana vuonna.
-Liikevaihdon
kasvun saldoluvut ovat hieman tasaantuneet tammikuussa teh¬dystä kyselystä
palvelutoimialaa lukuun ottamatta. Toisaalta yritysten
ra¬hoituskysyntä oli hieman
noussut, toivottavasti tämä
enteilee myös inves¬tointien
käynnistymistä, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
toimitusjoh¬taja Marjo Kolehmainen.
-Alueemme
yrityksissä
tavoitellaan vahvaa kasvua
ja uskoa omaan osaami¬seen
löytyy. Yritysten edunvalvonnassa edelleen näyttelevät suurta roolia kasvun
tukeminen,
tuottavuuden
parantaminen ja kansainvälistyminen, tii¬vistää toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Sari Reinikainen-Laine
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MLL tarjoaa lapsille virikkeitä
ja mukavaa toimintaa

Uudisrakennukset, saneeraukset,
suunnittelu- ja valvontatyöt

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

Nilax Oy
Kiiminkipäivillä on perinteisesti ollut ohjelmaa myös lapsille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa myös tulevilla markkinoilla lapsille toimintaa onnenpyörän muodossa.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kiimingin paikallisyhdistys esittelee omaa toimintaansa Kiiminkipäivillä.
MLL:n pöydän ääressä voi
käydä myös pyöräyttämässä
onnenpyörää tai pelaamassa bingoa. Lisäksi myynnissä on MLL:n tuotteita, joista
saatavat rahat käytetään paikalliseen toimintaan lapsiperheiden hyväksi.
- Olemme osallistuneet
Kiiminkipäiville jo useampana vuotena. Tietysti isossa markkinapahtumassa on
mukavaa ”humua”, ja siellä
toimintamme saa mukavasti
mainosta, kertoo Kiimingin
MLL:n paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Merja Kesti.
150-jäseninen paikallisyhdistys järjestää kuukausittain jonkin tapahtuman.
Syksyisin pidetään yleensä
yksi suurempi lapsille suunnattu tapahtuma, jossa pientä väkeä viihdyttää vaihtu-

va esiintyjä tai sitten voidaan
nauttia vaikkapa teatteriesityksestä. Lastentapahtumat
ovat säilyttäneet suosionsa
vuodesta toiseen.
- Säännöllistä toimintaa meillä on esimerkiksi liikuntakerho ja muskari, joiden osallistumismaksut ovat
varsin kohtuulliset. Ajatuksena on, että lasten mukaan
tuleminen toimintaan ei jäisi kenelläkään rahasta kiinni,
Kesti kertoo.
Seuraava muskari alkaa
6.9.2011 ja sitä pidetään Jäälin koululla tiistaisin. Muskariin saatiin uudeksi vetäjäksi
aivan ihana ja aurinkoinen
Sirpa Eskola. Muskarissa kokoontuu 1, 2, 3-4 ja 5-6 -vuotiaiden ryhmät. Ilmoittautumiset ja lisätietokyselyt voi
osoittaa suoraan Sirpan sähköpostiin sirpanmuskari@
gmail.com.
MLL:n liikuntakerhot alkavat pyöriä myös elo-syys-

kuun vaihteessa, kunhan
salivuorot varmistuvat. Liikuntakerhoja
järjestetään
sekä Jäälissä että myös uutena on tarkoitus saada kerho
pyörimään myös Kiimingissä. Kesti kehoittaa seuraamaan ilmoittelua MLL:n
sivuilla ja kauppojen ilmoitustauluilla.
- Syksyisin järjetämme
kirpparitapahtuman.
Lisäksi joulun alla on Hyvä
joulumieli -kampanja, jossa jaetaan 70 euron arvoisia
lahjakortteja Kiiminkiläisille
lapsiperheille. Jaamme myös
EU-ruokatukea yhdessä seurakunnan kanssa. Meidät voi
nähdä keväisin kauppojen
edustoilla keräämässä kevätilokeräystä eli tukea paikallisyhdistyksen toimintaan,
Kesti luettelee.
Kiimingin seudulla näyttää olevan Selkeää kysyntää
MLL:n toiminnalle. Muskari
ja liikkuntakerho ovat olleet

todella suosittuja toimintamuotoja, ja askarteluillatkin
vetävät mukavasti porukkaa.
- Koen MLL:n toiminnan
tärkeäksi. Itselläni on neljä pientä lasta, 6-, 3- ja pian
1-vuotiaat tytöt sekä 5-vuotias poika. MLL tarjoaa lapsille
virikkeitä ja mukavaa toimintaa, ja lasten asiat ovatkin lähellä sydäntäni, kertoo Kesti.
Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. Tällä hetkellä
11-henkinen hallitusporukka
uusiutuu kolmen vuoden välein. Vapaaehtoistyössäkin
tarvitaan aina reippaita, motivoituneita toimijoita. Yhteystiedot löytyvät Kiimingin
MLL:n nettisivuilta.

Jenny Kärki

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

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

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

RT-Remontit Oy
0400-215780
•
•
•
•

Saneeraus ja remontointi
Uudisrakentaminen
Ovi- ja ikkuna-asennukset
Kaikki puualan työt

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki

Rakennusliike
M. Autio Oy
Haukiputaantie 801, 90910 Kiiminki
matti.autio@rakennusliike.inet.fi
www.rakennusautio.net

Saneeraus ja inen
m
uudisrakenta
Puh. 040 584 1486,
040 587 9685
Fax. (08) 816 9185

Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia,
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt,
salaoja- ja sadevesijärjestelmät
P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi

• Vaihtolava-auto
• Romuautojen noudot
• Hiekkapuhallustyöt
• Traktoriauraukset

URAKOINTI
A. ROININEN
Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

Puh. 0400 798 075

aulis.roininen@luukku.com

J A L K A H O I T O L A

HUONE

hyvää jaloille

Kesätarjous

jalkahoidot ja tuotteet -10% ajalla 4.-20.8.
Vastaanottoajat iltaisin klo 16 jälkeen
ja viikonloppuisin.
Ajanvar. Raija Putkonen, puh. 040 6840 645
Terveystie 3, 90900 Kiiminki

Kiimingin Kukka ja
Hautauspalvelu
Mettovaara
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Kiimingin Eläkeliitto - vireä
36-vuotias yhdistys
Siis jo ”ikämiessarjaan” kuuluva Kiimingin yhdistys on
vireä ja kasvukykyinen toimija varsin monella alalla.
Liki 400 jäsentä pystyy tarjoamaan toisilleen ja myös
ympärillä olevalle yhteisölle
paljon ikäihmisten toimintoihin vaikuttavia tapahtumia;
vapaaehtoisesti ja itsellekin
iloa tuottaen.
Monet edellisvuosikymmenenä järjestölle tulleet uudet projektit ovat antaneet
lisäsykettä. Esimerkkinä olkoon
vapaaehtoispalvelu.
Se on yhä tehostunut viime
vuosien aikana, ja niinpä sen
puitteissa järjestettyihin kotija laitosvierailuihin, kuljetus- ja asiointipalveluihin,
puhelinkontakteihin
yms.
on vuonna 2008 osallistuttu 1 035 kertaa ja avunsaajia
oli silloin 1 686. Hatunnoston arvoisia lukuja vapaaehtoistyöltä!
Eräänä
palvelutapana
on ollut vuosittainen joulu-

juhla seurakuntakeskuksessa, jonka järjestelyissä ovat
mukana seurakunnan lisäksi sotiemme veteraanien ja
kaatuneiden omaisten edustajat yhdessä kaikkien eläkeläisjärjestöjen kanssa. Joulukuussa 2009 oli juhlissa
mukana 200 henkilöä! Yhteistyössä on voimaa ja ”toverihenkeä”.
Yhdistyksemme on aina
ollut aktiivinen ”vierailija”. Ne ovat parasta sisäistä sosiaalista kanssakäymistä samalla kun on koettu niin
koti- kuin ulkomaankin historiallisia kohteita ja nähty sekä eletty maiden monimuotoisuutta ja perinteisiä
elämänmuotoja aina paikallisia ruokia myöten.

Aktiivista
retkitoimintaa
Yhteisretket kulttuurin pariin tai virkistyskohteisiin
ovat suuressa suosiossa. Esi-

merkiksi vuonna 2009 yhdistyksemme teki yhdeksän
erilaista retkeä, lähiseudun
teattereissa kolmesti, kerran
virkistysuimalassa, naapuriyhdistysten vieraana tai kauemmaksi kiertäen aina Viron
itäosia. Ja aina bussin täydeltä!
Perinteiseksi onkin tullut pitempi viikon mittainen
kiertomatka, joita viime viisivuotiskaudella on tehty niin
kotimaahan kuin rajojenkin
taakse. Kerran on kierretty
Ranta-Pohjanmaata ja käyty
aina Varsinais-Suomea katsellen, kahdesti tutustuttu
Viroon ja kerran etelän vastapainoksi tehty retki Norjaan Lofooteille. Viime vuonna retkeiltiin Lehmirannan
ympäristössä pitäen järjestön lomakeskusta kiintopisteenä.
Kuukausittaiset
yhteishetkemme,
kerhopäivät,
ovat tuoneet väkeä runsaasti paikalle. Enimmillään ker-

hopäivän osallistujia on ollut yli sata, normaalistikin
vähintään puolet tuosta. Yhteishetkiin on pyritty aina samaan esitelmöitsijä/alustaja,
ja hyvin siinä on onnistuttukin. On kuultu terveisiä piiristä tai naapuriyhdistyksistä, käsitelty seurakunnan ja
kunnan ikäluokallemme sopivaa toimintaa, puhuttu liikenteen vaaroista, terveysaktiviteeteista, pankeista ja
vakuutusasioista sekä tietysti
katseltu retkiemme kuvakavalkadeja. Nuo vain muutamana esimerkkinä kerhopäivän aiheista.
Toimintaa siis riittää, ja sitähän me ikääntyvät tarvitsemmekin! Tulkaa mukaan!

Juha Viramo

• Kaikki alan palvelut
• Hautakivet • Kaiverrukset
Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 8161 670, 0400 387 047

DVD-ELOKUVAT

Kaarina Jurvakainen esittelemässä Kiimingin Eläkeliiton toimintaa Pauli ja Taimi Holmströmille viime kesän Kiiminkipäivillä.

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

MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Tallitie 49, 90940 Jääli

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

Huimaus on yleinen vaiva
Huimaus on kaikissa ikäryhmissä esiintyvä yleinen oire,
joka saattaa liittyä erilaisiin
elimistön häiriöihin ja sairauksiin. Tyypillisimpiä huimausmuotoja ovat kiertohuimaus sekä keinuttava ja
kaatava huimaus.
Huimauksen lääketieteellisen ja diagnostisen tutkimuksen perustana on tasapainosäätelyn
fysiologian
tunteminen. Potilasta pyydetään kuvaamaan huimauksen esiintymistä, laatua,
kestoa ja pahentavia tekijöitä. Vamman, ponnistelun tai
infektion yhteys oirekuvaan
selvitetään. Lisäksi potilaalta

tiedustellaan mahdollista pahoinvoinnin, kuulohäiriöiden, tinnituksen, päänsäryn
ja silmäoireiden esiintymistä
huimaukseen liittyen.
Huimaustutkimuksissa
suljetaan ensin pois keskushermosto-, korva-, nenä- ja
kurkku-, verenkierto- ja niska-hartiaperäiset syyt. Tavallisimmat huimausoireet ovat
korvaperäisiä kuten Meniérèn tauti, vestibulaarineuroniitti sekä hyvänlaatuinen
asentohuimaus. Hyvänlaatuiselle asentohuimaukselle
on tyypillistä asennon vaihtoon liittyvä kiertohuimaus,
joka häviää pian kun oiret-

ta antavaa asentoa pidetään
yllä ja toistetaan sitä.
Hyvänlaatuisen asentoperäisen huimauksen taustalla on sisäkorvan kaarikäytävissä olevien otoliittikiteitten
joutumista väärään paikkaan asennon vaihdon yhteydessä. Tyypillisimmillään
huimaus esiintyy vain tietyissä pään asennoissa ja tiettyjen liikkeitten yhteydessä.
Huimausta poteva henkilö pyrkii välttämään asentoja, joissa huimausta esiintyy,
vaikka hoito löytyy juuri huimausta aiheuttavan asennon
avulla. Huimauskuntoutukseen erikoistuneet fysiotera-

peutit pystyvät testaamaan
hyvänlaatuisen huimauksen
ja antamaan oikeat kotiharjoitukset.
Hyvänlaatuinen
asentohuimaus on kiitollinen
hoidettava, koska se häviää
varsin nopeasti jopa kokonaan annettuja kotiharjoituksia suorittamalla.
Tervetuloa kuulemaan lisää huimauksen omahoidosta Kiiminkipäiville lauantaina 6.8. Sykkeen auditorioon
klo 12.00-12.30.

Mari Halkola
TtM, fysioterapeutti

11

L E HT I

KIIMINKI

2/2011

KIIMINKIPÄIVÄT 5.–7.8.2011 OHJELMA
Kirkonkylä, lukion urheilukenttä, Kiimingin kirkko, Oskari Jauhiaisen museo, Jäälinjärvi, Pajaniemi
TORSTAI 4.8. klo 19.00

Jäälin majan rannan pihapiirissä Heikki Turusen kirjoittama ja
Markku Hyvösen dramatisoima näytelmä Simpauttaja.
Näytelmän ohjaavat Leena Tiainen ja Tarja Kannus-Kivelä.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

PERJANTAI 5.8.
18.00
18.00
18.10
19.00
21.00

Avauspuhe Kiimingin Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Lauri Mikkonen
Kiiminkipäivien juontaja Heikki Saarela
Torimyynti alkaa
Yhteislaulutilaisuus, laulattajina Seija Helomaa ja kumppanit
Kevyttä musiikkia kiiminkiläisittäin
Illan tähtiesiintyjä Susanna Heikki

Tapahtuma-alueella
Seurakunnan kohtaamispaikka
Kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera
Kiimingin Yrittäjien ravintola
Pääkirjasto avoinna klo 10 – 21. Poistokirjojen myyntiä alkaen klo 10.00

LAUANTAI 6.8.
10.00
10.00
10.10
10.20
11.00
11.30
11.50
12.00
12.30
13.00
14.00

13–16

Kiimingin kunnan tervehdys kunnanhallituksen puheenjohtaja Martti Väänänen
Torimyynti alkaa
Seurakunnan tervehdys, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Jokikokko
Kansanlaulukirkko, Harri Isopahkala. Jarkko Metsänheimo ja soitinryhmä
Kiimingin Hanurikerho esiintyy
Torizumba. Liikuntaleikkituokio. Kiimingin Urheilijat
Huomionosoitus Kiimingin vanhimmalle rakennukselle. Kiiminki-Seura ry
Hip Hop tanssiesitys
Vuoden vammaisystävällisimmän kiiminkiläisen yrityksen palkitseminen
Perunankuorinnan SM-kisat 2011
Leuanvedon SM-kisat 2011. Punnitus lukiolla klo 11–13
Leuanvetokisan jälkeen arpajaiset ja palkintojen jako
Peräkärrykirppis Jäälin asukasyhdistys, Jäähallin urheilualue

Tapahtuma-alueella
10–14
Naulanlyönnin SM-kisat 2011
10.00
Sykkeen vieressä Match Show, järjestäjänä KiiKo ry
Ilmoittautuminen klo.10 alkaen, kehät klo 11 alkaen
11–14
Huttukylän nuorisoseura myy lohikeittoa, myydään myös omiin astioihin
10–14
Sykkeen aulassa Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
10–14
Sykkeen aulassa terveysmittauksia. Kiimingin Fysioterapia Oy,
12–12.30 Sykkeen auditoriossa huimauksen kotihoitokeinot. Kiimingin Fysioterapia Oy
12–14
Sykkeen vieressä paloauton esittelyä sekä alkusammutusta,
järjestäjänä Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen Kiimingin
paloaseman sammutusyksikkö, hälytysvarauksella
11–15
Pääkirjasto avoinna
10–13
Kirjastossa Kiimingin seurakunnan lastenohjaajien järjestämä askartelupiste lapsille
20–21
Severe, Oululainen melodista pop/rock musiikkia mukaileva 5 henkinen yhtye
23–01
Illan pääesiintyjä Make it Shake
Kiimingin Yrittäjien ravintola
Kala-arpajaiset, ulkopelejä, järjestäjänä LC Jääli ja LC Kiiminki
Seurakunnan kohtaamispaikka kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera
Kunnan infopiste
Oskari Jauhiaisen museo: avoinna pe 11-17, la 12-16 ja su 12-16.
Kari Tykkyläinen, ”Suhteita ja salaisuuksia” näyttely opastettu näyttelykierros
la. 6.8. ja su. 7.8. klo 14.00 (kesto noin 30 min.)

SUNNUNTAI 7.8.
10.00
11.00

14.00
17.00

Messu kirkossa. Toimittaa Harri Isopahkala, kanttori Marja Ainali, avustaa Riina Moilanen
Jäälin Soutu – koko perheen tapahtuma Jäälin Majalla
klo 11 Kilpasarja, pienveneet, klo 13 haastesoutu, kirkkoveneet
Jäälin Majalla buffet, josta saa ruokaa ja kahvia
Ilmoittautumiset soututapahtumaan 4.8. mennessä Pertti Törmille
puh. 050 555 3315 sähköposti: tormi.pertti@mail.suomi.net
Kotiseuturetki, ”Läpileikkaus kasvavasta Kiimingistä” kiertoajelu bussilla
(ei osallistumismaksua), lähtö kunnanviraston parkkipaikka.
Retken vetäjinä Eino Iisakka ja Pentti Jokikokko, järjestäjänä Kiiminki-Seura ry
Pajaniemen lauluilta Pertti Haipolan johdolla, järjestäjänä Kiiminki-Seura ry

Kiimingin Yrittäjät ry
Kiimingin kunta

Oulun OP
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Kiiminkipäivät raikaa ja viihdyttää
Kiiminkipäivien musiikkitarjonnassa on monipuolisesti kuultavaa: 5.8. perjantai-illan tähtiesiintyjä
Susanna Heikki ja lauantaina 6.8. tapahtuma-alueella Severe sekä Make It Shake. Lisäksi Kiiminkipäivillä musisoidaan markkinakansan voimin.
Perjantaina kello 18.10 Saija Helomaa ja kumppanit laulattavat yleisöä, jonka jälkeen kuullaan
kiiminkiläistä musisointia. Lauantaina kuuloelimiä
saa käydä lepuuttamassa kello 10.20 Kansanlaulukirkossa, jossa Harri Isopahkala ja Jarkko Metsänheimo musisoivat soitinryhmineen.

Perjantai-illan tähtiesiintyjä Susanna Heikki tanssittaa iskelmämusiikin ystäviä Kiiminkipäivillä.
Lauantaina kello 11 markkinakansaa tanssittaa Kiimingin Hanurikerho. 11-jäsenisen poppoon ohjelmistoon
kuuluu perinteistä iskelmämusiikkia ja hanurille sovitettua kevyttä musiikkia.
Kolmas syyskuuta soittajat
osallistuvat suureen Pohjankartanon hanurikonserttiin
yhdessä muiden Oulun seudun hanurikerhojen kanssa.
Eero Heikkalan luotsaama hanurikerho kävi hakemassa erikoisempaa soittokokemusta, kun venäläinen
maailman toiseksi suurin
purjealus Parkki Kruzenshtern vieraili oulussa. Tällöin
meriaiheisella ohjelmistolla
laivan vierailijoilta viihdyttänyt hanurikerho sai kiitosta esiintymisestään.

Susanna Heikki
Tämän kesän Kiiminkipäivien tähtiartisti on pohjoisen
tyttöjä, Susanna Heikki. Kolarin Vaattojärveltä syntyjään oleva laulajatar asuu nykyään Etelä-Suomessa, mutta
Lappi on edelleen hänen suuri rakkautensa. Sisimmässä ovat säilyneet pohjoisen
kirkkaat kesät sekä revontulien valaisemat talvet.
Pikkutytöstä asti esiintymistä harjoitelleelle Susannalle harrastuksesta tuli lopulta ammatti ja vahva palo
laulamiseen säilyy yhä. Parhaiten artisti muistetaan
pohjoisessa
keikkailleesta

tanssiyhtye Vegasta ja Tangomarkkinoiden prinsessasijasta vuodelta 1997. Jotkut
saattavat muistaa ihastuttavan tulkitsijan myös Dannyn taustalaulajana. Ensimmäinen levy ilmestyi jo reilut
kymmenen vuotta sitten ja
kukapa ei olisi kuullut radiosta ensimmäistä sinkkua
nimeltä Amorin kaaret!
Susanna Heikkilän kesä
on kulunut Suomen tanssilavoilla ja mukaan on mahtunut myös tanssiohjelma Kesäillan Valssin kuvaukset.
Susannan ja Karavaani-yhtyeen jakso lähetetään TV2:lta
26.8. Piakkoin vuorossa olevilla Kiiminkipäivillä kuullaan hänen vanhaa suosittua
tuotantoaan, mutta kesäkansan kelpaa pyörähdellä myös
uuden Ennen kuin on liian
myöhäistä –kappaleen tahdissa.

li kirjoittaa itse musiikkia ja
laulaa oikeasti omia biisejä.
Meidän toisen laulajan Santeri Teppolan kanssa lyöttäydyimme yhdessä tekemään
musiikkia, jonka jälkeen soolokitaristi Toni Pohjanen tipahti porukkaan jostain taivaasta, kertoo Kylmänen.
Alkuaikojen kolmikon lisäksi porukkaan kuuluu
myös bassoa pomputtava
Matti Nieminen sekä rumpuja pieksämässä on Aleksi
Kelloniemi.
Bändin alkutaipaleet olivat hieman kankeita, sillä
kaikki soittajat eivät tunteneet toisiaan. Lisäksi Oulun
Hiukkavaarasta vuokrattu
treenikämppä oli Kylmäsen
kuvailun mukaan ”läävä”.
Alhosta on kuitenkin nous-

osallistuvat musiikin tekemiseen ja sovittamiseen, ja
Kylmänen kertoo bändin
saaneen myös ulkopuolelta
merkittävää apua:
- Roosa-Maria Kauppilalle
tosi suuret kiitokset musiikkivideon kuvaamisesta. Otot
näyttivät hyvältä ja nyt vielä
jännitetään millainen video
on editoinnin jälkeen. Luottamus Roosa-Marian taitoihin on kova, sillä hän on kuvannut meille myös toimivat
promo-kuvat ja luonut alusta
loppuun meidän logommekin, kehuu Kylmänen.

Make It Shake
Make It Shake on kotisivujensa mukaan sekoitus todella maukasta bile- ja covermusaa. Arviolta kuusi

Kata (vas.), Jari, Kai, Toni, Timo ja Kaisa poseeraavat
Make It Shaken letkeää tyyliä huokuvassa kuvassa. Tosin tällä kertaa Timon paikalla rumpuja paukuttamassa
nähdään yhtyeen uusi vahvistus, Olli Estola. Bändin seitsämäs jäsen Markus vastaa valoshowsta ja laadukkaasta äänentoistosta.
ääni- ja valokalustoon, jotta yleisö nauttisi kokemastaan. Tähtäämme siihen,
että meidän keikallamme on
kova meno ja tanssilava täyttyy ihmisistä, julistaa Make it
Shaken kosketinsoittaja Kai
Dahl.
Tänä keväänä Make It
Shakella on ollut erityisen
kiireinen keikkailukevät, sillä he osallistuivat Pirulliset
bileet -kiertueelle, joka poiki heille normaalin kiertu-

Severe-yhtyeen suurena apuna on ollut Roosa-Maria Kauppila,
joka on kuvannut tämänkin promokuvan.

Severe
Severe on oululainen 5-jäseninen poppoo, joka soittaa
melodista pop-rock -musiikkia. Bändi on perustettu kesällä 2010 ja ensimmäisen
keikkansa pojat soittivat
muutama viikko sitten Piknik Areenalla, Rockin tulevaisuus
-ulkoilmakonsertissa. Severe perustettiin
yhtyeen laulaja-kitaristi Mikko Kylmäsen aloitteesta:
- Olin ollut jo monessa
bändissä soittamassa kitaraa
ja minulla alkoi tehdä mie-

tu ja bändin pojat tuntuvat
olevan enemmän kuin tyytyväisiä tekemiinsä uusiin biiseihin.
Severe äänitti keväällä kolme demo-biisiä, joista
kaksi on kuultavissa bändin
Facebook-sivulla ja kolmas
demo julkaistaan syksymmällä yhdessä siihen kuvatun musiikkivideon kanssa.
Severen kaikki jäsenet

vuotta sitten Oulun seudulla
perustettu bändi on kokenut
matkansa varrella joitakin
miehistömuutoksia, mutta
linjaus tarttuvana tanssijalan
heiluttajana ei ole muuttunut
mihinkään.
- Meillä on erittäin lahjakkaita ja koulutettuja muusikoita, ja soittannan laadun
kyllä kuulee. Olemme myös
panostaneet laadukkaaseen

een lisäksi kymmenen keikkaa lisää. Parhaimmillaan
bändi on joutunut matkustamaan yli 1500 kilometriä viikonlopun aikana omalla bussillaan.
- Kyllä se kiertue-elämän
raskaus on koettu. Ajamiset, odottamiset, roudailut ja
kaikki. Itse esiintyminen on
mahtavaa ja kestää sen tunteroisen, ja se onkin sitten se ai-

noa osa mikä näkyy yleisölle. Pitää vielä nostaa hattua
meidän bändin ahkerille tytöille, joiden ansiosta kamojen kasaaminen on nopeutunut huomattavasti, ja heidän
lavaenergisyys on suorastaan
ihailtavaa, Dahl hykertää.
Bändillä on aikaisempaakin kokemusta Kiiminkipäiviltä, ja Dahl kertookin, että
monien keikkojen jälkeen saman päivämäärän saa varata
myös ensivuodelta. Tykätyn
tunnelmannostattajan suosio
näkyy nimenomaa siinä, että
tapahtumajärjestäjät kutsuvat heidät monesti uudelleen
paikalle, saadun palautteen
perusteella.
- Meidän vahvuus on
myös vaihteleva soittolista.
Opettelemme jatkuvasti uutta ja olemme erittäin kriittisiä
ohjelmiston suhteen. Yritämme olla valitsematta samoja
biisejä kuin muutkin coverbändit, mutta toki muutamia kestosuosikkeja pääsee
mukaan. Koko ajan haistelemme uusia biisejä ja hittejä,
että mitkä niistä uppoaisivat
tarpeeksi hyvin bilekansaan,
Dahl toteaa.
Ennakkoon bändiin voi
käydä tutustumassa netissä
osoitteessa www.makeitshake.fi tai bändin Facebook-sivulla. Tervetuloa kokemaan
kovaa menoa!

Jenny Kärki

Kiiminki-päivillä 5.-7.8.2011 mukana
seurakunnan työntekijöitä eri tilanteissa:
puhumassa, laulattamassa, lasten kanssa pyörimässä.

Tule keskustelemaan
heidän kanssaan.
Kuuntele ja katsele sekä
osallistu heidän tilaisuuksiinsa.
Maistele maukkaita muurinpohjalettuja kahvin, teen tai mehun kanssa.
Hanurikerho esiintymässä viime kesän Kiiminkipäivillä.

Simpauttaja tulee vielä kerran

Simpauttajan
tarinaa
seurataan nuoren Imppa
Ryynäsen (Sakari Karppisen) näkökulmasta. Kuvassa myös Marketta Wilman eli Maija Koret.
Teatteriryhmä Lakat esittää Heikki Turusen kirjoittaman ja Markku Hyvösen
dramatisoiman näytelmän
Simpauttaja. Ensi-iltansa
21.6. nähnyt näytelmä saa
viimeisen näytöksensä Kiiminkipäivien yhteydessä
4.8. kello 19 Jäälin majan
rannassa. Näytelmän ovat
ohjanneet Leena Tiainen ja
Tarja Kannus-Kivelä.
Näytelmä kertoo kum-

malisesta kaupunkilaismiehestä, Simpauttajasta, joka
saapuu pieneen kylään tuoden mukanaan kaupunkilaisen levottomuuden ja oudot
tapahtumat. Luonnollinen
elämänrytmi häiriintyy, kun
Simpauttaja tuhoaa ja rakentaa ihmissuhteita. Kun hän
jättää kylän, mikään ei ole
ennallaan, mutta kuitenkin
kyläläiset ovat oppineet itsestään jotain uutta.
- Valitsimme tämän näytelmän, koska ihastuimme
Hyvösen dramatisointiin ja
saimme pääosaan sopivan
miesnäyttelijän, Matti Harjun. Näytösten suosiokin
osoitti, että näytelmän valinta meni nappiin, sillä katsomossa on ollut täyttä, kertoo
Kannus-Kivelä.
- Simpauttajan tarinaa
seurataan nuoren maalaispojan Imppa Ryynäsen näkökulmasta. Tämä tarina on
myös Impan kasvutarina, ja
sen näyttelee aivan loistavasti vasta 15-vuotias Sakari
Karppinen, kehuu KannusKivelä.
Karppinen on tällä hetkellä yhdeksännellä luokalla hän on aloittanut Teatte-

toimintaa päihdetyön parissa. Päihdetyön vapaaehtoiset kiertävät Kiiminkipäivillä keskustelemassa päihteistä
markkinakansan keskuudes-

Jäälin soutujen yhteydessä
Saatavana kaalikeittoa
ja rössypottua su 7.8
Jäälin Maja
p.050-370 1048
myynti@jaalinmaja.fi
www.jaalinmaja.fi

Rantakuja 10, 90940 Jääli

Kummallisen kaupunkilaismiehen, Simpauttajan, roolissa nähdään myös viime kesänä Liian paksu perhoseksi
-näytelmää tähdittänyt Matti Harju.
riryhmä Lakoissa jo vuosi
sitten Liian paksu perhoseksi -näytelmässä.
- Minä olen aina ollut kiinnostunut
näyttelemisestä.
Jonkin verran harrastin nuorempana myös urheilulajeja,
mutta kyllä se näytteleminen
vei voiton. Jos vaan mahdollisuus on niin aion harrastaa
näyttelemistä jatkossakin aktiivisesti, kertoo Karppinen.
Simpauttajassa on yhteis-

SPR Kiiminki toimii ahkerasti

Tänä vuonna Suomen Punaisen Ristin Kiimingin
osasto on ollut erityisen
kiireinen. SPR Kiiminki on
aloittanut mm. uudenlaista
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sa. - Nyt on sellainen enemmän tekemisen kausi. Teemme nyt ensimmäisiä kertoja
päihdetyötä, ja ensimmäiseksi
kokemusta käytiin hakemas-

kunnan kuvauksena kyse
on maaltapaosta, kun pellot
pantiin pakettiin ja laudat
kotitalon ikkunoihin. Näytelmässä maaseutu elää rehevästi kertomuksen ympärillä, ei ruikuttaen vaan
rennolla otteella ja mehevällä huumorilla.

KiimU mukana Kiiminki-päivillä

Esittelemme syksyn toimintaa
Myytävänä KiimU:n t-paitoja
Inbody-mittausta 4 euroa (lisätietoa testiin
valmistautumisesta www.kiimu.ﬁ)
Tervetuloa juttelemaan, olemme kuulolla

Jenny Kärki

sa Jääli City Rokista, kertoo
SPR Kiimingin osaston puheenjohtaja Teea Tunturi.
Markkinoilla on perinteisesti jo useana vuonna ollut
SPR:n ensiaputeltta, josta
saa apua kiireisimpiin pieniin tai hieman suurempiinkiin haavereihin, sekä tietoa
SPR:n paikallisosaston toiminnasta.
- Meillä on hyvin aktiivinen ensiapuryhmä ja
-päivystäjät. Aloitimme alkuvuodesta myös ystävätoiminnan, eli käymme tapaamassa vanhuksia ja
auttamassa heitä missä milloinkin, luettelee Tunturi.
Lisäksi jäälissä toimii
varhaisnuorten Reddie Kids
-kerhoja, joissa 7-12-vuotiaat tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. Teemoina
kerhossa ovat Punainen Risti, ensiapu ja suvaitsevaisuus.
SPR:n kiertävä veripalvelu käy Kiimingissä noin
kahdesti vuodessa, ja näilläkin käynneillä paikallisosasto on avustamassa. Teea
Tunturi pyytää toiminnasta kiinnostuneita ottamaan
rohkeasti yhteyttä ja seuraamaan syksyllä toimintaansa
jatkavien ryhmien aikatauluja. (JK)

Suomen Punaisen Ristin
ensiapuryhmäläiset päivystävät vuosittain useissa yleisötilaisuuksissa.
He pitävät yllä taitojaan
säännöllisesti harjoittelemalla ja testaamalla.

ERILAINEN TAPA VANHETA
LIITY JÄSENEKSI
Tule mukaan toimintaan silloin kun sinulle sopii.
Tarjoamme virkistävää ja kehittävää toimintaa, yhdessäoloa, tietoa ajankohtaisista asioista, yhteislaulua, liikuntaa, matkoja, vapaaehtoistoimintaa
yms. Yhdistyksenä vaikutamme siihen, että ikäihmisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon nykyyhteiskunnassa.
Olemme mukana Kiiminki-päivillä. Sen jälkeen
25.08 kello 13.00 Jäälin Kappelissa ja 29.09 kello
13.00 Suvelassa.
Nykyiset ja uudet jäsenet, tervetuloa!
ELÄKELIITON KIIMINGIN YHDISTYS RY
Heino Jurvakainen, 044 272 8885,
Raija Itkonen-Vatjus, raijaiv@gmail.com

Vanhassa Makasiinissa
Haukiputaan Asemakylällä
Naisille suunnattu
Palveleva kenkä- laukku –ja vaatepuoti

Tervetuloa!
avoinna: ma-pe 12-18 la 11-15
Asemakylänraitti 27, 90840 Haukipudas
puh. 044 747 2702
www.putiikki27.fi www.facebook.com/putiikki27
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Kiimingin Urheilijat kehittyy liikuttajana
Kiimingin Urheilijat valittiin
vuoden 2010 urheiluseuraksi.
Tunnustus myönnettiin tammikuussa. Merkittävä tunnustus otettiin urheiluseurassa mielihyvällä vastaan ja
se koettiin myös ansaituksi.
Seuran 73 vuotias historia on
vaiheikas ja sisältää valtavan
määrän pyyteetöntä talkoo-

työtä jäsenistön liikuntamahdollisuuksien luomisessa.
Toiminnanjohtaja Päivi
Mikkosen mukaan KiimU:ssa
ei kuitenkaan ole jääty lepäämään laakereilla, vaan Suomen paras seura haluaa kehittyä edelleen. Seura tulee
panostamaan niin lasten ja
nuorten liikuntaan kuin ai-

kuistenkin liikuttamiseen.
Toimialamme on laaja ja
siksi haasteellinen. Seurassamme on vain yksi päätoiminen työntekijä. Ilman jäsenistön valtavaa talkootyötä
nykyisen kaltaista laajaa toimintaa ei olisi, Mikkonen toteaa.

Historiaa
Kiiminki-päivillä
Kiimingin Urheilijoilla on
pitkä perinne naulanlyönnin SM-kilpailujen järjestäjänä Kiiminki-päivillä. Tuorein tulokas on tänä vuonna
kolmatta kertaa järjestettävä
Leuanvedon SM-kilpailut..

Yleisön suosikkitapahtuma
on KiimU:n organisoima.
Myös muita liikuntatapahtumia on vuosien aikana järjestetty. Tänä vuonna KiimU:lla
on ensimmäistä kertaa oma
osasto
Kiiminki-päivillä.
Osastolla esitellään tulevan
syksyn toimintaa. Lauantaina KiimU:n osastolla on In-

body-mittauslaite, jolla voi
teettää kehonkoostumusarvioinnin.
Toivomme
mahdollisimman monen nykyisen
jäsenemme ja uusien kiiminkiläisten
vierailevan
osastollamme tutustumassa toimintaamme, Mikkonen
sanoo.

Heinäkuussa Kiimingin Urheilijoilla oli ensimmäistä kertaa liikuntakehoja alle kouluikäisille aamu- ja iltapäivällä. Kokeilu sai hyvän vastaanoton ja ensi vuonna sitä kehitetään edelleen.

Kovat on otteet Kiimingin pojalla
Kiimingin Urheilijat ry eli
KiimU on jälleen aktiivisena katsojaharavana Kiiminkipäivillä. Jo kolmatta kertaa järjestettävä leuanvedon
toistokisa on vetänyt katsojia
kentän täydeltä kahtena edellisenä vuonna ja sama innostus on odotettavissa myös tänäkin vuonna.
Jonkin verran katsojalukuihin saattaa vaikuttaa
myös kisan yhteydessä tehtävät leuanvedon maailmanennätysyritykset, käyttäen

vain kahta sormea. Kahtena
edellisenä vuonna KiimU:n
aktiivijäsen Matti Koivisto on
tehnyt ennätyksen ja tänäkin
vuonna hänen olisi tarkoitus
yrittää parantaa tulosta.
- Maailmanennätys tehdään vetämällä yksi leuka
pelkästään keskisormien varassa. Voimassaoleva ennätys on 160,4 kiloa, ja siinä on
minun ja lisäpainojen laskettu yhteispaino, kertoo Koivisto.
Tavallisesti Koivisto on

parantanut tulostaan vuosittain yhdellä kilogrammalla,
mutta tämän vuoden tavoite on asetettu kunniakkaaseen 165 kiloon! Kuulemma
kyseessä on aivan maksimi,
jota Koivisto edes suostuu
yrittämään.
Tänä vuonna Koivisto on
niittänyt jo mainetta tulemalla sormikoukun mm-kilpailussa kolmannelle sijalle.
Myös viimeisimmissä Rautakourakilpailussa Koivistolle
lohkesi kuudesta lajista yh-

teensä kuusi mitalia.
Rautakouratoiminta perustuu sormi-, puristusja yleisvoiman mittaamiseen monipuolisin eri lajein.
Suurimman osan lajeista
on kehittänyt rautakouratoiminnan perustaja järvenpääläinen Kimmo Kokko.
- Rautakourakilpailussa
kilpaillaan erilaisten ja eripainoisten esineiden nostamisesta, esimerkiksi kuka
jaksaa pitää pisimpään ilmassa 75 kilon salkkua yhden käden tai yhden sormen
varassa, kertoo Koivisto.
Kiimingin Urheilijoiden
voimailujaostolla on ollut
vilkas vuosi, koska kuntosalin laajennuksen valmistumisen jälkeen salille olisi entistä enemmän tulijoita. Myös
kahvakuulatreeniryhmät
ovat olleet aivan täynnä.
Marraskuussa KiimU järjestää voimaleuanvetokilpailut, jossa useinden toistojen
sijaista kilpaillaan siitä, kuka
jaksaa vetää leuan suurimmalla kokonaispainolla.

Jenny Kärki

Matti Koivisto veti viime
vuonna
Kiiminkipäivillä
kahdella sormella maailmanennätysvedon. Koivisto aikoo kokeilla uutta
ennätystä tänä vuonna

www.yrittajat.fi/kiiminki

www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteen tie 15
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

Pudasjärven kotiseutumuseolla järjestettiin kuudetta
kertaa Kotiseutupäivät 20.24.7. Suurin osa Kotiseutupäivien ohjelmistosta koostui erilaisista työnäytöksistä,
joissa tutustuttin perinteisiin
käsityömenetelmiin.
Tapahtuman yhteydessä museoalueen riihen tuohimalkakaton
korjaamista kävi seuraamassa useita
kiinnostuneita. Perinteinen
katto vaatii myös perinteiset työmenetelmät, ja niiden
hallitseminen on nykyään
ammattilaisten keskuudessa harvinaista, joten kiiminkiläinen restaurointimestari
ja museoviraston luottomies
Taisto Vesa vastasi katon
korjaustöistä.
- Tähän riiheen tuleva
tuohi on 4-kertainen. Tuohet
ladotaan alaruoteiden päälle valkoinen ulkopinta alaspäin. Päällimmäiseksi asetetaan halkaistusta kuusesta
tehdyt malkapuut, jotka pitävät tuohet paikoillaan ja
suojaavat niitä auringolta.
Päällepäin ei tuohia näy katon valmistuttua, Vesa selvit-
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tää. Tuohia Vesalla on jonkin
verran omasta takaa ja lisää
tuotetaan Joensuusta.
- Kattotyyppi on nykyisin
erittäin harvinainen, eikä sitä
löydy kuin lähinnä museoalueilta tai muista perinteisistä kohteista, kertoo museonhoitaja Pauliina Majava.
(jk & el)

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

KIINTEISTÖAITTA
Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055
Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

www.kiinteistoaitta.ﬁ

SOVI JOUSTAVAT
ESITTELYT JA ILMAINEN
ARVIO KODISTASI.
Soita 040 588 2055

SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)
Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055

Rakennekynsiä geelimenetelmällä

Tervetuloa

Tuomas Lukkari (takana seisomassa) ja Jorma
Vesa alaruoteita laittamassa.

Kiiminkiläinen restaurointimestari Taisto Vesa huikkaa
katolle kiivetessään, että tuohikatto on kestävä ja voi kestää jopa ihmisiän.

Katjan
KynsiKammariin
Kerrostie 3, 90940 Jääli, Puh. 040 756 6307
katja.elsila1@dnainternet.net
http://katjankynsikammari.nettisivu.org/

Humalatie 7 90900 Kiiminki

•
•
•
•

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

Riihi, johon tehtiin perinteistä mallia oleva tuohimalkakatto. Kuvassa vielä tuohetkin ovat laittamatta. Marko Kehumaa
vielä työvaiheessa olevalla katolla.

anuan
RHILLAMARKKINAT
6-7.8. 2011 Ranuan Urheilukentällä

Tervetuloa Hillamarkkinoille 6-7.8 2011, paikkana Ranuan Urheilukenttä/Ranuan Peura. Ranua tunnetaan hillasta, puhtaiden erämaasoiden luonnonoloille herkästä ja arvostetusta marjasta. Jo 38 vuoden ajan Ranualla on pidetty elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna Hillamarkkinat.
Kaksipäiväiseen markkinatapahtumaan mahtuu monenlaista ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Vakiintuneita ohjelmanumeroita ovat Hillatytön ja Marjatohtorin kruunaaminen sekä moottorisahaus- ja puutavaran lastauskilpailut.
Hillojen lisäksi tarjolla on ranualaisia perinneruokia ja ranualaisen käsityötaidon näytteitä. Lisäksi laajan torialueen täyttävät pitkälti toistasataa ulkopaikkakuntalaista torimyyjää, jotka vuodesta toiseen haluavat
pystyttää myyntikojunsa nimenomaan Ranuan Hillamarkkinoille.

LC Ranua
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www.hillamarkkinat.ﬁ/ohjelma
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Ruusulaakson siirtolapuutarhan
houkutusarvot ovat kohdallaan
Kiiminki panee parastaan
houkutellakseen lomamökkiläisiä kuntaan: Koitelin
rantaan Ruusulaakson rakennetaan lähes 70 mökin
siirtolapuutarhaa.
Niiden
välittömässä läheisyydessä
on jokseenkin kaikki se, mistä suomalainen mökkiasumisessa haaveilee. Koitelin
Ruusulaakson siirtolapuutarhan houkutusarvot ovat
kohdallaan.
Ruusulaakson
siirtolapuutarhan saavutettavuus on
hyvä. Parkkipaikkoja on varattu niin asukkaiden omille kuin vieraidenkin autoille.
Mökit rakennetaan ympärivuotiseen käyttöön, ja asuintilaa mökkeihin tulee parvineen 55 neliömetriä. Vieressä
ovat kauneudestaan kuulut
Koitelinkosket.

Oulusta matkaa paikalle on vain runsaat 20 kilometriä. Kaupungin kaduilta
kosken partaalle ja luonnon
rauhaan siirtyy vaivatta.
Parkkipaikalta kun kävelee
rantaan, niin siltä seisomalta
voi virvelöidä ja saada saaliiksi taimenta. Rantaan asti
pääsee esteettömästi. Liikuntarajoitteisille se tuo aivan
uusia elämänkokemuksen
mahdollisuuksia.
Kiimingin kunta satsaa
alueen palveluvarustukseen
kunnianhimoisesti. Alueelle on jo rakennettu runsaasti kevyen liikenteen väyliä,
virkistys- ja luontopolkuja ja nuotiopaikkoja, ja lisää
rakennetaan. Sillat läheisiin
saariin ovat jo olemassa. Lapsiperheet on jo otettu huomioon. Liikunta- ja leikkipuisto

etelärannalla on valmis.
Venesatamaa ei voi olla
kehumatta. Sille on löytynyt
paikka läheltä mökkejä pitkän tuulelta suojaavan lahdelman rannoilta.
Ruusulaakso on Kiimingin kunnan ja rakentajana
toimivan Samira Groupin
yhteisponnistus. Kunta rakentaa uuden aiempaa kantavamman sillan, kunhan
Ruusulaakson mökkirakentaminen pääsee vauhtiin. Silta Ruusulaakson ja Sahasaaren väliin valmistuu samaan
aikaan Ruusulaakson ykkösvaiheen kanssa. Näiden kahden välillä ei ole aiempaa
siltaa. Samoin kunta pitää
huolen pysäköintipaikoista, poluista, valaistuksesta ja
kunnallistekniikasta. Mökkialueen infra on Samiran vas-

Ruusulaakson siirtolapuutarhan mökit ovat tilavia
ja korkeatasoisesti varusteltuja. Lähellä ovat retkeily- ja ulkoilualueiden valmiit polut sekä nuotiopaikat ja Kiiminkijoen rannan taimenapajat.

tuulla. Kunta vastaa ulkoilualueen infrasta.
Samira Groupin toimitusjohtaja Sami Nauha ihastelee itsekin Ruusutarhan siirtolapuutarhan ympäristöä.
– Juuri äsken kuuntelin puheita Nallikarin talvikäytöstä. Ehkä katseet voisi kääntää Koiteliin? Harvoin näin
lähellä kaupunkia on tuommoinen hieno koski ja kaikki
palvelut ympärillä. Bussiyhteydetkin pelaavat.
– Alueelta löytyvät jo nyt
kaikki retkeilykohteen edut.
Tarjolla on aktiviteetteja loputtomiin melonnasta kalas-

tukseen, hiihtoon ja moottorikelkkailuun.
Kun Ruusulaakson mökkikanta saadaan nousemaan, lähistölle rakennetaan
Koitelikeskus palveluineen.
Siinä vaiheessa Koitelin
palvelukyky matkailijoille
ja yritysten työntekijöiden
vapaa-ajan yhteistapahtumiin nousee uudelle tasolle.
Odotettavasti osa mökkiläisistä jättää mökkinsä välittäjälle ajoittain vuokrattavaksi, ja mökki on pian sillä
maksettu.

Esko Leipälä

Kiimingin Koitelinkoskien läheisyyteen tulee lähes 70
asunnon talviasuttava siirtolapuutarha-alue.

Laulaminen harrastuksena
Kiiminkipäivillä on perjantai-illan ohjelmassa kevyttä musiikkia kiiminkiläisittäin, jossa esiintyvät
etukäteen kutsutut laulajat. Laulajiksi on kutsuttu Ari Hiltula, Tero Autio,
Petri Autio, Katja Manninen, Katja Höyhtyä ja
Marko Hiltula. Pääasiassa Alakylästä kotoisin olevat laulun harrastajat ovat
tottuneet laulamaan karaokea ja esiintymään yleisön edessä.
Ari Hiltula kertoi olleensa toissa vuonna myös
tangomarkkinoilla 20 parhaan joukossa. Hän on levyttänyt viisi singleä, jotka ovat soineet radiossa.
Kappaleet ovat pääasiassa
Veikko Juntusen tekemää

musiikkia.
Ari on keikkaillutkin aikanaan ja kokemusta on muun
muassa Dannyn mukana laulaminen hänen keikoillaan.
Tero Autio, Petri Autio ja
Katja Manninen ovat osallistuneet SM-karaokekisaan
Oulussa, jonka loppukilpailu oli Helsingissä. Siellä
Tero voitti ja Petri oli 10 parhaan joukossa. SM-laulukilpailuissa Tero Autio on saavuttanut kolmannen sijan ja
osallistunut myös pari kertaa
Keijo Minervan järjestämään
Suven sävel kisaan, jonka on
kerran voittanutkin. Tänä
kesänä 1.7 Ari Hiltula voitti Suven sävel laulukilpailun. Marko Hiltula oli myös
finaalissa eli viiden parhaan
joukossa. Kisa pidettiin Ou-

lun Kuusisaaressa.
Laulun harrastajat osaavat peruskappaleet ulkoa.
Ari kertoo, että ala-asteella
opettaja Yrjö Ervasti innosti, jopa ”pakotti” laulamaan.
Yksi sysäys julkiseen esiintymiseen oli koulukaverin hautajaisissa laulaminen.
Ari Hiltula ja Marko Hiltula ovat osallistuneet myös
Teatterikuopan
Satumaa
–näytelmään, jossa Ari esiintyi Olavi Virtana ja Marko
Topi Kärkenä.
Katja Mannisella suurimpia viimeaikaisia kuulumisia
on ensimmäisen pojan syntyminen muutama kuukausi sitten.

Heimo Turunen

Petri Autio, Tero Autio, Katja Manninen ja Ari Hiltula laulavat Kiiminkipäivillä perjantaiiltana. Lisäksi laulamassa ovat muun muassa Marko Hiltula ja Katja Höyhtyä.
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Koitelissa kajahtaa Oulun
juhlaviikkojen aikana
Oulun juhlaviikkojen yksi
mielenkiintoisimmista kulttuuritapahtumista sijoittuu
tänä vuonna Kiimingin Koiteliin. Elokuun 20. päivänä
sadat akustisen musiikin ystävät ylittävät Sahasaaren
riippusillan ja jammailevat,
sekä paikallisten bändien,
että koko Suomen tuntemien
tähtien pistäessä parastaan.
Koiteli Elää -yhdistys on
Sirpa Eskolan, Kirsi Eskolan,
Markku Ojalan ja Lauri Tuohimaan yhteistyön tulos. Yhdistys syntyi alkuvuodesta
2011 rakkaudesta musiikkiin
ja Koiteliin. Ojala ja Tuohimaa ottivat yhteyttä Eskoloihin ajatellen järjestää pienen
musiikkitapahtuman
heille tärkeään paikkaan, Kiimingin Koiteliin. Sirpa ja
Kirsi innostuivat ideasta ja
ajatus pienestä musiikkitapahtumasta laajeni akustisen
musiikin festivaaliksi, joka
otettiin osaksi Oulun juhlaviikkojen ohjelmaa.
Koiteli Elää -Yhdistys perustettiin edistämään Koitelin kulttuurielämää. Yhdistys sai tukea JoMMa ry:ltä
(Jokivarsien moderni maaseuturahasto), joka on Maaja
Metsätalousministeriön
rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys Oulun seutukunnan ja Oulunkaaren
kunnissa. JoMMa ry rahoittaa maaseutuyritysten ja –yhteisöjen kehittämistoimintaa
sekä pienimuotoisia investointeja. Tällä tuella Koiteli
Elää yhdistys on sitoutunut

tekemään akustisen musiikin festivaalista vuosittaisen tapahtuman. Suunnitteilla on myös muita pienempiä
musiikkitapahtumia pitkin
vuotta. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin,
kenellekään ei siis makseta työstä
palkkaa. Koiteli Elää ottaa
mielellään vastaan uusia jäseniä 20 euron vuosimaksua
vastaan. Jäseneksi voi kirjautua Kiiminki päivillä, jossa
yhdistyksellä on oma pöytä.
Akustisen musiikin festivaaleilla kuullaan laaja kirjo esiintyjiä. Festarit aloittaa
raahelaissyntyinen laulajalauluntekijä Lotta klo 16.00.
Seuraavaksi vuorossa on Kiimingin oma Trio Tuohimaa
Karvonen Ojala, jotka heittävät toistaiseksi viimeisen
keikkansa Koitelissa. Heitä
seuraa Mirel Wagner, Jukka Takalo ja Jarkko Martikainen. Toiseksi viimeisenä lavan valloittaa maalaispoika
Mikko Alatalo ja illan kruunaa Koitelin luontoon täydellisesti sopiva maalaisromanttinen Mariska ja Pahat
Sudet.

Tapahtumapaikalle
riippusillan kautta
Oman haasteensa tapahtumaan asettaa Sahasaareen
menevä riippusilta, muuta
reittiä kun sinne ei ole. Sillalle on järjestetty tiukka valvonta, että sitä ei ole ylittämässä yhtä aikaa enemmän
kuin sallittu määrä, kaksi-

kymmentä ihmistä. Saaressa on anniskelualue, josta
vastaa Osuuskauppa Arina.
Ruokaa on myöskin myynnissä. Kahvila Tunnelma
Tupa on auki koko festivaalien ajan. Vaikka anniskelualueelle käykin pankkikortti,
ruokakojuja ja kahvilaa varten mukaan kannattaa varata myös käteistä. Käteisellä
maksaminen sujuu varmasti myös anniskelualueella
pankkikorttia joutuisammin.
Järjestelyt ovat sujuneet
Sirpa Eskolan mukaan hyvin
ja lippuja on myyty mukavasti. Lippuja tapahtumaan
kuitenkin on vielä saatavilla
yhdistyksen omasta pöydästä Kiiminki päivillä 20 euron
kappalehintaan.
Festivaaleille menee bussikuljetus Kiimingin kunnantalon edestä. Bussit lähtevät klo 15.00, 16.00, 16.30
ja 17.30. Kuljetus maksaa
2e\henkilö. Sirpa suosittelee käyttämään festaribussia,
koska parkkeerauspaikkoja
alueella on rajoitetusti. Reitti kulkee kunnantalon edestä
suorinta tietä Koiteliin, kyytiin voi hypätä myös matkan
varrelta. Yöllä, tapahtuman
loputtua juhlakansalle on ilmainen bussikuljetus Oulun
Vanhalle Paloasemalle, missä yö jatkuu Aki Louhelan
tahtiin.
Lisätietoa:
www.koitelielaa.fi

Henna Hay

Palvelua lähellä sinua!

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

HALKOKONEEN VUOKRAUSTA
puh. 044 095 4457
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Jäälin Palvelukoti Ky on yksityinen palvelukoti, jossa yrittäjät Seppo Passoja sekä
hänen tyttärensä Piritta Passoja-Jaara
tarjoavat tuettua kodinomaista asumista
ammattihenkilökunnan avustuksella mielenterveyskuntoutujille. Palvelukodilla on
tällä hetkellä 18 asukasta kuudessa eri
asunnossa.
Yritys työllistää seitsemän
terveys- ja sosiaalipuolella koulutettua henkilöä sekä
yhden artesaanin. PassojaJaara kertoo, että artesaani
askarteluohjaajana on yhtä
tärkeä kuin muukin henkilökunta, sillä jokaisen ihmisen
täytyy toteuttaa itseään pysyäkseen kunnossa.
- Kunnat kilpailuttavat
nykyään hoitopaikat ja vertailussa Olemme pärjänneet hyvin. Yksi hoitopaikka meillä on edullisempi
kuin sairaalapaikka ja henkilökuntamitoitus on parempi
kuin yleisellä puolella. Valvonta on tiukempaa omakontrollisysteemin ansiosta,
vaikka byrokratia on meillä
lähinnä korvien välissä, naurahtaa Passoja.

Jokaisella on
oikeus itseensä
- Monien asukkaiden sosiaaliset ja kognitiiviset taidot ovat hävinneet vuosien
sairaalakierteen vuoksi. Sai-

raalahoidosta kotiuduttuaan
ihmisen on helppo piiloutua kotiinsa siihen asti, että
joutuu menemään uudelleen sairaalaan. Me haluamme asiakkaamme kokonaan
irti sairaalakierteestä, edeten
täysin asukkaan itsensä ehdoilla, selostaa Passoja.
Yrittäjät selittävät, että jokaisella ihmisellä on loppujen lopuksi samankaltaisia
ongelmia ja samoja tarpeita,
tämä pitää tuoda esille ja realisoida asiat. Suurin ongelma
on, ettei asiakas ole todennäköisesti tullut kuulluksi ja
nähdyksi:
- Jokaisella on oikeus tunteisiinsa ja itseensä, ja haluamme antaa sen tunteen
takaisin asukkaillemme. Monet ovat myös kuvautuneet
sairaalakierteen aikana potilaiksi ja haluamme päästää siitäkin irti tekemällä selväksi että ”sinä et ole potilas,
sinä olet Maija, ja minä en ole
hoitaja vaan minä olen Seppo”, täsmentää Passoja.

Piritta Passoja-Jaara ja Seppo Passoja kiittelevät erinomaista, ammattitaitoista ja joustavaa henkilökuntaansa sekä
ihania asukkaita lämpimän ympäristön luomisesta. Taustalla Jäälin Palvelukodin päärakennus.

Jäälin Palvelukodissa asukkaista
pidetään hyvää huolta
Vaiheittaista
kuntoutusta
Humaania ja kannustavaa
kuntoutustyötä tehdään vaiheittain ja rauhassa edeten.
Aluksi kartoitetaan asiakkaan tarve hoitoon ja kuntoutukseen, ja kuunnellaan

ihmisen kokemuksien takana olevaa tarinaa.
- Ensin asutaan isossa talossa, jossa on enemmän tukea saatavilla. Mitä vähemmän tarvitsee apua, niin
asiakkaat siirtyvät vähemmän tuettuihin asuntoi-

hin. Joka päivä henkilökunta kulkee yhdessä asukkaan
kanssa, kun opetellaan arkielämään päiväohjelman ja
rytmin avulla, kertoo Passoja-Jaara. Palvelukodilla on
kaksi omalääkäriä: psykiatri ja yleislääketieteen erikois-

lääkäri. On myös tärkeää, että
potilaan matkassa kulkee kokoajan sama omalääkäri, ettei tarvitse aina eri henkilölle kertoa asioistaan.

Jenny Kärki

PUHTAASTI PAIKALLISTA
SÄHKÖÄ
VALITSE

Oulun Osuuspankki rakennuttaa uuden liikerakennuksen Jäälin keskustaan.
Kiinteistön arvioidaan valmistuvan kevättalvella 2012.
Hankkeen tavoitteena on
turvata korkealaatuiset lähipalvelut Jäälin ja lähialueiden asukkaille.
Pankin
toimitusjohtaja,
kauppaneuvos Timo Levo
kertoo pankin panostavan
alueen palveluiden kehittämiseen.

– Alue tarjoaa tulevan Ksupermarketin lisäksi monipuoliset palvelut, mm. apteekin, terveyskeskuksen ja
ravintolan, Levo täsmentää.
Uuden liikerakennuksen
alta puretaan vanha liikerakennus, jossa vielä keväällä
toimi K-market Jääli, kauppiaana Paavo Ruusu. Vanhan
rakennuksen purkutyöt aloitetaan heinä-elokuun vaihteessa.
Tilalle rakennetaan uusi

noin 1400 neliömetrin liikerakennus, johon sijoittuu uusi
K-supermarket. Ruusun siirryttyä pois virasta uudeksi
kauppiaaksi K-supermarkettiin saatiin Mika Härkönen
Raahesta.
Rakennuttajana
on rakennusliike Lujatalo Oy
ja vastaavana työnjohtajana
aloittaa Mikko Röytiö.
- Olemme tyytyväisiä kun
pääsemme
nykyaikaistamaan palvelujamme uudella K-supermarketilla sen pal-
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vellessa sekä jääliläisiä että
lähialueiden asukkaita, toteaa kauppapaikkapäällikkö Kari Hannula Ruokakeskosta.
Investoinnin arvo on arviolta 3 miljoonaa euroa.
Pääinvestoijana toimii Oulun Osuuspankin omistama
kiinteistöyhtiö. Ruokakeskon kanssa solmitaan pitkäaikainen vuokrasopimus.
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Kotipiika • Kotisiivous

SATU

• Asiointipalvelu
• Eläintenhoito

LAHJAIDEA!

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

Jenny Kärki

Vanha K-marketin rakennus puretaan pois uuden K-supermarketin alta.

Parturi-kampaamo

Karoliina
Riitta ja Eija

Matkalle mukaan neljä matka- VAIN
10€
kokoa ja kosmetiikkapussi
Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261
Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14, kesäla suljettu

LIITY JÄSENEKSI

Onko sinun
asuntolainasi
jo suojattu?
Luoton takaisinmaksuturva

Lainanottajan tärkein turva on luoton takaisinmaksuturva. Se
auttaa selviämään kuukausieristä, jos joudut sairaslomalle tai
työttömäksi. Takaisinmaksuturvaan saat myös turvan tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

Korkokatto suojaa koronnousulta

Korkokaton avulla saat varmuuden siitä, että vaikka korkotaso nousisi, oman lainasi korko ei missään tilanteessa nouse
sovittua korkotasoa korkeammaksi. Korkokaton voit ottaa
euriborkorkoiseen luottoon ja sen maksamiseen voit käyttää
OP-bonuksia.
Oulun OP:ssa voit turvata nykyisen tai uuden asunto-,
remontti-tai kulutusluoton sekä korkokatolla että takaisinmaksuturvalla. Tule, niin kerromme lisää. Varaa itsellesi
sopiva aika numerosta 010 2535 014 tai op.fi/oulu.
Puhelut 010-numeroihin maksavat lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,0595 e/min ja matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,1704 e/min.

Trukkihuolto
Myynti · Vuokraus
Lentokenttien kalustohuollot

P. 045 656 0008
Kiimingin Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/kiiminki

Ylikiimingin Kotipalvelu
ja atk-huolto
Siivous- ja
kodinhoitopalvelut
-siivoukset kodeissa
ja yrityksissä,
-ikkunanpesut
-vaatehuolto
-ruoanlaitto

KIIMINGIN ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

Hoiva- ja hoitopalvelut
-lääkkeidenjako
-ihonhoito
-kylvetys
-haavanhoidot
-kotona asumista
tukevat toiminnot

Asiointiapu

-terveysasemalle,
-apteekkiin, kauppaan

Paikkakunnan
parhaat leivät!

Pitopalvelu

-juhlien suunnittelu alusta
loppuun; häät, juhlat,
hautajaiset

Astianvuokraus

Huruntie 2, 90910 Kontio
Puh. (08) 816 9014

-80 hlön täydellinen kattaus

Atk-huolto

•tietokoneiden huollot ja korjaukset •haittaohjelmien ja virusten
poisto •uudet tietokoneet ja
kannettavat tarpeidesi mukaan

atk-huolto p. 040 540 3440
Käytä hyväksesi kotitalousvähennys! Meiltä palvelut myös Oulun
kaupungin palveluseteleillä.

Eija Lehtosalo
p. 0400 713 827
eija.lehtosalo@saunalahti.fi
www.ylikiiminginkotipalvelu.com

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

asiamiesposti
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Tykkyläisellä kesänäyttely
O. Jauhiaisen museossa
Pudasjärveläinen kuvanveistäjä ja valokuvavideomies Kari Tykkyläisellä on ”suhteita ja salaisuuksia” kesänäyttely O. Jauhiaisen museossa heinä-elokuun ajan. Näyttelyssä periksi antamattomalta korpitaiteilijalta on esillä puuveistoksia sekä valokuvia
naisista. Näyttely on esillä 27.8.2011 saakka.
Tykkyläinen kertoo, että on
tehnyt kaiken aina väärin.
Siksi hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä taiteilijaksi. Tosin hän
sanoo tekevänsä kaiken väärin myös taiteilijana. Kaikki eivät aina ole ymmärtäneet sitä tapaa, miten itsensä
lainsuojattomaksi määrittelemä kuvanveistäjä heijastelee taiteensa kautta nykyaikaa. Positiivisessa mielessä
sekopäinen herra herättää
kysymyksiä ja aiheuttaa elämyksiä. Tykkyläisen mielestä taiteilijan tehtävänä on

olla aikaansa edellä sekä ravistella sovinnaisia ja tavaksi
piintyneitä käsityksiä todellisuudesta.
Yle esitti toukokuussa
Siuruan Rubens –nimisen
dokumentin, joka kertoi Tykkyläisen elämästä ja työskentelystä Pudasjärven korvessa.
Dokumentissa marginaalitaiteilijaksi tituleerattua Tykkyläistä kuvattiin mieliharrasteidensa äärellä, kuvaamassa
saumasukkahousuihin pukeutuneita naisia korpisoilla.
Postmodernin
taiteen
merkityksestä nyky-yhteiskunnassa Tykkyläinen tuu-

maa, että koska taide heijastelee aikaansa, nykyään olisi
mahdotonta tehdä kansallisromanttista taidetta. Aikamme on teknistä ja visuaalisesti rumaa, joten se ei synnytä
samanlaisia taiteellisia tulkintoja kuin sata vuotta sitten. Näinä taulutelevisioiden
ja i-podien luvattuina aikoina Tykkyläinen toimii Lönnrothmaisesti pyrkien ammentamaan ja välittämään
ilmaisunsa kautta jotakin aitoa, alkukantaista ja suomalaiseen mieleen piintynyttä
pyhää. Epäpyhääkään ohittamatta. (ht)

Yli 20-vuotta toimivien tilojen rakentamista.
Ota yhteyttä, toimivien tilojen tekijään!
Kari Tykkyläinen järjesti 23.7 Pudasjärven kapustasuolla perinteiset ”Korkokenkäkukkamekkosuohiihdonämmänkisat”, jossa Tykkyläinen oikealla.

www.ktcgroup.

21

L E HT I

KIIMINKI

2/2011
2/2011

Kunta mukana Kiiminkipäivillä

KIIMINGIN MESTARUUSKILPAILUT SEURAAVASTI
YLEISURHEILUN KUNNANMESTARUUSKILPAILUT 2011
KE 17.08.2011 KLO 17.30
KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄLLÄ
AIKUISTEN LAJIT
MIEHET:YLEINEN keihäs
pituus pituus
kuula
100 m
M – 45 kuula
1000 m
M - 55 kuula

NAISET: kuula

P-17

keihäs

P-19

keihäs

M – 60 kuula
M – 70 kuula
Kiimingin kunnan osastolta 2010 Kiiminkipäivillä Jyrki Kemppainen esittelemässä kunnan toimintaa.

BusinessOulu
neuvoo ja verkostoi
Elinkeinopalveluista huolehtinut Kiimingin Kide lakkasi
olemasta, mutta tilalle saatiin
entistä ehommat ja laajemmat yritysneuvontapalvelut.
BusinessOulun asiantuntijajoukot moninkertaistavat
palvelujen skaalan myös Kiiminkiläisille yrittäjille.
Aloittavien yrittäjien palvelujen lisäksi BusinessOulu
tuo vahvan lisän jo pitkään
toimineille ja kasvuhakuisille yrityksille. BusinessOulun
yksi tähtäin on talousalueen
yrittäjien verkostoitumisen
vahvistamisessa ja kansainvälisten yhteyksien luomisessa.
Aloittavien yritysten palvelut löytyvät vastaisuudessakin kunnantalon päärakennuksesta. Oulun seudun
uusyrityskeskuksen palveluneuvoja Merja Aikio toimii tiistaista torstaihin lähipalvelupisteessä Kiimingin
kunnantalolla. Se on BusinessOulun yksi virallinen tukikohta. Yritysneuvojan tukikohta puolestaan on
kunnanviraston B-talossa.
Lähipalvelupisteessä
aloittava yrittäjä saa vinkit ja
ohjeet mm. yrityksen käynnistämisrutiineihin, rahoitusvaihtoehtoihin ja avustusten
hakemiseen. Avustushakemusten täyttäminen käy siellä niin jouhevasti, että kokemattoman yrittäjän ei
kannata yksin itsekseen ponnistella esim. starttirahojen,
avustusten ja kehittämistukien hakemusten liitelaskelmien ja toimintasuunnitelmien
laatimisen kanssa.
– Se taso, mikä Kiimingin
kunnan yrittäjäpalveluilla on
ollut ennenkin, se kyllä säilyy. Lisäksi on käytettävissä
BusinessOulun koko asiantuntijarepertuaari, BusinessOulun palvelupäällikkö Jarmo Lauronen painottaa.

Liiketoiminnan
kehittämisen
uudet eväät
Uuden Oulun yrittäjäpalvelujen hajauttaminen tuo yhden edun, jota ennen ei Kiimingissä ollut olemassa.
Joskus asiointi kuntakeskuksen palvelupisteessä voi asiakasta suoraan sanoen ujostuttaa. Mielessä pyörii, jos
vaikka naapuri näkee ja alkaa irvailla, että luuletkos
ryhtyväsi yrittäjäksi. Sekin
jarru on nyt poissa. Neuvotteluajan voi sopia Business-

Oulun Oulun toimipisteeseen, pois uteliaiden silmien
alta.
– Samat palvelut saadaan
Oulusta. Jos ei halua asioida Kiimingin toimistossa,
niin on erittäin tervetullut
Ouluun Elektroniikkatielle,
Lauronen muistuttaa.
Palveluneuvoja
Aikion
yksi tehtävä on löytää aloittavalle yrittäjälle parhaat
asiantuntijapalvelut juuri siihen tarpeeseen, mikä kullakin yrittäjälle on. Palveluneuvojalle onkin todellista
tarvetta, sillä kiiminkiläisten

yrittäjien käytössä on koko
BusinessOulun asiantuntijakaarti – yhteensä 65 eri alojen asiantuntijaa, jotka ovat
suoraan tekemisissä yrittäjien kanssa. Kun mukaan lasketaan myös taustalla toimiva oma henkilökunta, niin
BusinessOulun koko henkilövahvuus on 75 ihmistä.
Jo jonkunmoiselle kasvuuralle ehtinyt yritys hyötyy
eniten BusinessOulun asiantuntijoista. Apua löytyy niin
tuotteiden kuin palveluidenkin tuotteistamiseen ja brändäämiseen, markkinointiin,
tuotannon järjestelyihin, alihankintaratkaisuihin, rahoitusasioihin, lakiasioihin, ja
erikoistarpeisiin räätälöityyn
koulutukseen. – Pystymme
myös ostamaan asiantuntijapalveluja. Väitän, että siihen
ei Kiimingillä ollut aikaisemmin edes mahdollisuuksia,
Lauronen kehuu.
Tarvittaessa
BusinessOulusta voidaan organisoida vaikka yrittäjien messuosallistuminen ulkomaille.
Mahdotonta ei ole sekään,
että paikallisiin markkinoihin perehtyneen konsultin
avulla tehdään ”päänavausmatka” vaikka Kiinan kuluttajamarkkinoille tai mille tahansa mantereelle.
Mahdollisuuksien meri
on avautunut ihan uudenlaisena kiiminkiläisille yrittäjille. (EsLe)

Kiimingin
yrityshautomo
Kide lakkasi toimimasta
vuodenvaihteessa, mutta
Uuden Oulun raameissa
yritysten tukipalvelut vain
paranivat, BusinessOulun
palvelupäällikkö
Jarmo
Lauronen selvittää.

LASTEN JA NUORTEN LAJIT
T + P 7 40 m ja pallo
T + P 9 40 m ja pituus
T 11
40 m ja pituus
P 11
40 m ja kuula
T 13
60 m ja pituus
P 13
60 m ja kuula
T 15
300 m
P 15
300 m ja kuula
Kaikille avoin 1 000 m tasoitusjuoksu:
1000 m juoksevat 19 ja 17 v pojat
900 m 		
17 v tytöt
850 m 		
13 – 15 v pojat
800 m 		
13 – 15 v tytöt
750 m 		
9 – 11 v pojat
700 m
9 – 11 v tytöt
Ilmoittautumiset maanantaihin 15.8.2011
klo 14.00 mennessä puh.050 3167619 tai
sähköposti yhteispalvelu@kiiminki.fi
Tied. puh. 044 4993147 / Ari Siekkinen
KiimU

Liikuntapalvelut

AMMUNNAT
ti 30.08.2011 klo 18.00 Reposelkä
Metsästyshirvi ja metsästysluodikko
Sarjat: -Yleinen
-Nuoret
-50
-60
-70
HIRVENJUOKSUT
to 08.09.2011 klo 18.00 Reposelkä
Sarjat: - Yleinen
- 40
- 50
- 60
- 70
- Nuoret
- Naiset
- Metsästäjä
Ilmoittautuminen paikanpäällä. Ei osallistumismaksua.
Kiimingin Erämiehet Liikuntapalvelut

SUUNNISTUS
Suunnistuksen kunnanmestaruuskisat
järjestetään torstaina 20.9.2011 Jäälissä
Opastus Kuusamontieltä Haipuskyläntien risteyksestä. Maastoon pääsee klo 16.00-18.00. Ilmoittautuminen
kilpailupaikalla. Myös TR ja RR. Kunnanmestaruuskilpailujen osalta ei osallistumismaksua. Kunnanmestaruuskilpailujen osalta palkinnot voi noutaa maanantaista
26.9.2011 alkaen kunnan yhteispalvelupisteestä.
KiimU

Liikuntapalvelut

2/2011
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Terveydenhuollon valinnanvapaus
toi vain vähäiset muutokset
Mahdollisuus valita vapaasti
terveyskeskuksensa on tuonut Kiimingissä vain vähäisiä
muutoksia. Tärkein valintakriteeri on edelleen terveyskeskuksen läheisyys. Kiimingissä valintojen loppusaldo
jäi hieman plussan puolelle.
Muutamilla paikkakunnilla Suomessa testataan, mitä
tapahtuu, kun ihmiset saavat
valita vapaasti terveyskeskuksensa. Yksi näistä paikkakunnista on Kiiminki.
VALO-hankkeessa eli Valinnanvapaus Oulussa kokeilussa Kiiminkiläisiltä on
tiedusteltu, minkä terveyskeskuksen he valitsevat asiointipaikakseen. – Halutaan
kokeilla valinnanvapautta,
ennen kuin se tulee maanlaajuiseksi vuonna 2014, palvelujohtaja Sirkku Kaltakari toteaa.
Kiimingissä asioimissuuntansa Oulun terveysasemille
valinneita oli juuri ennen ju-

hannusta 36 ihmistä, mutta
vastaavasti uusia Kiimingin
terveysasemille tulevia asiakkaita oli 75. Hieman yllättäen muuttovoittoa oli siten
enemmän kuin lähtijoitä, eli
yhteensä 39 ihmistä.
Kaltakari arvelee, että uusista Kiimingin terveyskeskuksen asiakkaista melkoinen osa on ylikiiminkiläisiä.
Myös Joloksen ja Arkalan
suunnalta lienee muutamat
ihmiset valinneet Kiimingin
terveyskeskuspalvelut, sillä
siltä suunnalta monen ihmisen asiointisuunta muutoinkin on Kiiminkiin päin.
Valinnoissa painoi ylivoimaisesti eniten se, kuinka lähellä terveyskeskus on.
Lähin valittiin. Joissakin tapauksissa valittiin kodista
etäämpänä sijaitseva vaihtoehto, mutta sekin ilmeisesti
siitä syystä, koska jokin muu
kuin lähin terveyskeskus oli

työmatkan varrella ja siksi
helpoin tavoittaa.
Valinnanvapauslainsäädäntöä
valmisteltaessa pelättiin, että jotkut terveyskeskukset tukehtuvat
asiakasmäärän kasvuun, ja
toiset tyrehtyvät. Pidettiin
mahdollisena, että mielikuvat eri toimipoisteiden palvelujen laatutasosta toisaalta
houkuttelevat, toisaalta torjuvat. – Mitään sellaista ei
ollut havaittavissa. Palvelutaso on laeissa ja muissa säädöksissä niin tarkkaan määritelty, että merkittäviä eroja
laatutasossa ei pääse syntymään, palvelujohtaja Kaltakari arvelee.
Toukokuussa voimaan astuneen lain mukaan valinnanvapaus tulee koko maan
kattavaksi vuonna 2014. Ennen sitä kokemuksia lain vaikutuksista testataan testipaikkakunnilla. (EsLe)

Terveyskeskuspalvelujen valinnanvapaus toi hieman yllättäen Kiiminkiin enemmän uusia terveyskeskusasiakkaita kuin asioimisensa muihin suuntiin valinneita. Kaiken kaikkiaan vapaus valita toi hyvin vähän muutoksia ihmisten terveyskeskusvalintoihin.

Kunnan ilmettä ehostetaan urakalla
– Kunta pääsi yllättämään,
kommentoi
Kiimingin
Mökkinikkarin toimitusjohtaja Markku Mäläskä
Kiimingin kunnan uusia
kehityshankkeita.
Tällä
kertaa yllätys oli pelkästään positiivinen.
Kiimingin kunnassa on
vireillä tiukalla aikataululla toteutettavia kehityshankkeita kunnan ilmeen
ehostamiseksi siellä täällä.
– Tarkoitus on tehdä
kunnasta
houkutteleva
paikka uusille yrittäjille ja
uusille asukkaille, Kiimingin ”kunnaninsinööri” eli
palvelujohtaja ja yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola perustelee.
Jo aloitettuja tai runsaan vuoden kuluttua
päätökseen
kaavailtuja
hankkeita on useita. Yrityspuisto ja Honkimaan
teollisuusalue siistitään
ja reittejä kunnostetaan,
kuntakeskuksen Terveystie pannaan uusiksi ja rakennetaan viihtyisä tori,
ja Laivakankaalla Jääliin
on kaavoitettu kokonaan
uusi pientaloalue.
Unohtaa ei sovi myöskään Opintien uutta siltaa
ja Oulun Energian uutta

kaukolämpöverkkoa Kiimingin kuntakeskuksesta Ouluun asti. Sen rakentaminen
on jo aloitettu molemmista
päistä. Kaukolämpöputken
varrelta puretaan muutamia
nykyisistä lämpökeskuksista, ja niiden tontit vapautuvat muuhun rakentamiseen.

Imagonnostatusta
teollisuusalueilla
Toukokuussa käynnistyi Kiimingin teollisuusalueiden
imagonnostatushanke, johon
varoja on saatu EU:sta asti.
Painopiste on Honkimaan
teollisuusalueella, jossa tehdään jo uutta tietä välille Ouluntie - Hallitie.
Oulun Maa- ja vesirakennus Oy ahkeroi jo katu- ja
viherrakennustöissä
Näätämöntien ja Teollisuustien
alueella.
Yrityspuistontien ja Hallitien välillä Kiimingin yrityspuistossa valaistus uusitaan,
ja tiet kunnostetaan, ja selkeytetään.
– Kunta toivoo, että alueen
yrittäjät osallistuvat omalta osaltaan yleisilmeen parantamiseen, ja nyt työn alla
olevien katualueiden lisäksi
yrittäjät laittaisivat omat pi-

ha-alueensa asianmukaiseen
kuntoon, kunnan hanke-esittelyyn on toiveeksi kirjattu.
– Tällä kunnan ja yrittäjien yhteistyöllä alueille asetetut kasvu- ja imagotavoitteet saavutetaan parhaiten, ja
hankkeelle asetetut tavoitteet
toteutuvat parhaiten, hankeesittelyn toive jatkuu.
Teollisuusalueiden kasvojenpesu saadaan päätökseen
jo lokakuussa tänä vuonna.

Ehostusta
kuntakeskukseen
Kiimingin keskustan Terveystie uudistetaan. Kadun
varrella vesi- ja viemäriverkosto on tullut käyttöikänsä loppusuoralle. Kunnallistekniikka uudistetaan näiltä
osin, ja samalla koko katualue uudistetaan.
Terveystien uudistustöiden ansioista Senioritalon
viereen saadaan kuntalaisten ”olohuonetori”. uutena
toria elävöittämään tulee istuskelutilaa sinne tänne, ja
saadaan kunnolliset kevyen
liikenteen väylät torin ja Terveystien yhteyteen.
Keskustan uutta ilmettä
rakennetaan myös Terveystien istutuksilla ja valaistuk-

sen uusimisella. Hankkeen
on määrä olla valmis ensi
vuoden aikana.

Uusi asuntoalue
Laivakankaalle
Jääliin on kaavoitettu uusi
laaja Laajakankaan asuntoalue. Maisemallisesti alue on
kuivaa mäntymetsäkangasta, jossa rakentamisolot ovat
erinomaiset.
Kunnan osalta alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on jo aloitettu. Katuverkkoa valmistuu tänä
kesänä noin 600 metriä, ja
sen jälkeen valmistuu katuvalaistus.
Koulu ja päiväkoti ovat
lähellä. Urheilukenttä ja katsomo rakennetaan myöhemmin alueen läheisyyteen.
Kaupoille on matkaa muutama kilometri. Hiihtäjille on
rakennettu alikulkusilta, jota
kautta pääsee nauttimaan
talvisesta luonnosta Laivakankaan eteläpuolisille saloille.
Laajakankaalle voi rakentaa omakotitaloja, rivi- ja
pienkerrostaloja. Rakennusohjeiden mukaan yksikerroksisia taloja tulisi välttää,
mutta muutoin rakennus-

ten tulee olla suomalaisen
perinteisen pientalon mittasuhteita noudattelevia, kapearunkoisia ja suorakaiteen
muotoisia. Kuisteja ja erkkereitä voi rakentaa, ja niiden
kohdalla kapeasta runkosyvyydestä voidaan poiketa.
Tontit omistaa ja myy Oulun diakonissalaitos. Ensimmäisessä vaiheessa ODL myy
Laivakankaalta vain kymmenen tonttia.
ODL:ta voi tilata alueen
perusteellisen esittely- ja rakentamisohjepaketin omaan
sähköpostiin. Niitä voi tiedustella ODL:n kiinteistötoimistosta, puh. 010 345 2177,
tai tilata sähköpostitse osoitteista minna.hautamaki@odl.
fi ja mika.jaukkuri@odl.fi.

Kaukolämpöä
Oulusta
Oulun Ruskosta Kiimingin
kuntakeskukseen ulottuvan
kaukolämpöputken asennustyöt on aloitettu tänä keväänä. Sen seurauksena Kiimingin pienten lämpökeskusten
energia korvataan Toppilan
turvelämpövoimalan energialla.
Pienet lämpökeskukset
Kiimingissä puretaan. Kun-

takeskuksessa on yksi
biopolttoaineella toiminut ja yksi öljyllä toiminut lämpökeskus. Jäälissä
on kaksi keskusta, ja yrityspuistossa yksi usealla
kattilalla toiminut lämpökeskus. Nämä kaikki puretaan.
Kaukolämpöhankkeella on vaikutusta lämpöenergian
hintakehitykseen. – Vanhan Kiimingin
keskustan alueella hinnat jäädytetään. Pitkässä
juoksussa kaukolämmön
hinta laskee huomattavastikin Jäälissä ja Yrityspuistossa, Oulun energian kaukolämpöasioista
vastaava johtaja Jukka Salovaara lupaa.
Kaukolämpöputken
rakentaminen ei liity kunnan hankkeisiin, mutta
esim. Jäälissä lämpökeskuksen purkaminen tekee
tilaa vaikkapa koulun laajentamisella joskus myöhemmin.
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Kiimingin keskustan teitä saneerataan
Monilta ei liene jäänyt huomaamatta, että Kiimingin
keskustaa myllätään tänä kesänä. Tälläkin hetkellä Destia
tekee teiden saneeraustöitä
keskustan pääliikenneväylien parissa. Destia uusii teiden pintojen ja reunakivetysten lisäksi myös teiden alla
kulkevat vesi- ja viemäriputket. Alueelle rakennetaan
myös uusi toriaukio.
- Teiden pitäisi olla murskepinnalla syksyyn mennessä ja teiden päällystäminen
hoidetaan
suunnitelmien
mukaan ensi kesänä. Toisaalta jos hommat näyttää olevan
hyvällä mallilla ja kelit sallivat, niin ehkä tiet saavat uuden pinnan jo ennen talvea,
kertoo Destian työmaapäällikkö Minna Perätalo.
Toinen saneerauskohde
Destialla on Kiimingin Opintien silta-alueella. Aikaisemman asfaltoiduin puukansisillan tilalle tehdään uusi
silta, jota pitkin Jokirannan

koulun opiskelijoiden pitäisi
jo syksyn alussa päästä kulkemaan.
- Meillä on tämän hetkisissä urakoissa käytössä uutta
tekniikkaa eli kaivinkoneita
ohjataan työkoneautomaatioiden avulla. Tietokoneeseen
syötetään työstettävän alueen leikkauksesta kuvat laskelmineen ja kaivinkoneessa
oleva tietokone tietää mistä
kaivaa. Mittakeppejä ei siis
tarvita, Perätalo kertoo.
Destia on suomalainen
infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväyliä sekä liikenne- ja
teollisuusympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta
maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Destialla on kattava toimipaikkaverkosto ja se
työllistää yli 2000 henkilöä
ympäri Suomea.

Kesän kelit ovat tehneet tietyöläisillekin tehtävänsä: ”Ei saisi valittaa kun
talvella on taas kylmä, mutta kyllä tuolla kuopan pohjalla tulee kuuma
helteellä, kun ei sinne pääse tuulemaankaan”, Minna Perätalo (vas.)
naurahtaa. Samaa mieltä on rakennusammattimies Jarkko Jaara.

Jenny Kärki

Havainnekuvassa näkyy harmaalla saneerattavat tiealueet Kiimingin
keskustassa. Kunnantalon edustalta Terveystietä Tuohimaantien risteykseen sekä siihen kuuluvat risteysalueet. Kuvan keskivaiheilla on
tumman harmaana uusi torialue.

Opintien uudelle sillalle on rakennettu puukehikko, joka toimii muottina valettavalle betonisillalle: ”Puukehikon purkuvaiheessa nuo laudat katoavat aika nopeasti
paikalta, mikä on aivan hyvä niin ei tarvitse itse aina keksiä jälkisijoituspaikkoja”
Perätalo kertoo.

Opintielle uusi silta
Opintien sillan rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Silta valmistuu liikennöitävään kuntoon syyskuun ensimmäisillä
viikoilla pari viikkoa suunnitellusta myöhässä. Väylän liikenneturvallisuutta ei
voitu parantaa vanhaa siltaa korjaamalla, joten paikalle rakennetaan kokonaan
uusi silta.
Opintien sillan uusimistarve on ollut
kehittämishankkeissa esillä jo usean vuoden ajan. Se on ollut ainoa ajoneuvoliikenteen yhteys Jaaranharjulle, Jokirannan
koululle ja vanhainkodille. Kapealla sillalla kevyelle liikenteelle ei ole ollut erikseen varattua tilaa, joten läheltä piti tilanteita on sattunut sillalla useita
Uudelle sillalle rakennetaan erillinen
muusta liikenteestä erotettu kevyen liikenteen väylä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Koitelin silta Ruusulaaksossa
Toinen Kiimingin kunnan siltahanke
käynnistyy Ruusulaaksossa Koitelissa. Rakennettava silta mahdollistaa kevyenliikenteen Siltasaaren ja Ruusulaakson välille. Sillan rakennustyöt alkavat sen jälkeen,
kun Ruusulaakson siirtolapuutarhan rakennustyöt alkavat. Kunnan ja siirtolapuutarhaa rakentavan Samira Groupin
kesken on kesken sovittu, että mökki- ja
siltarakentaminen sovitetaan yhteen.
Ruusulaakson silta on tarpeen myös
Koitelin yleisötapahtumien vuoksi. Ajoneuvoliikenteelle riittävän kantava silta palvelee sekä alueen huoltoliikennettä
että yleisötapahtumien turvallisuudesta
vastaavien tarpeita.
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Tervetuloa!

Makumestari myymälässämme
la 6.8 klo 10-17

ennäis
Limsat ja kiv

Tarjoukset voimassa Kiimingin myymälässä!

Reppu- ja koulutarvikevalikoimamme
on nyt runsaimmillaan
- tule ja valitse omasi!

à 1,15

vedet 1,5l

1

99

2 plo

!
Katso hintaa

à 1,15

Komponentti 1 v
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Lastenpäivät Kiimingin Halpa-Hallissa!
Lastentapahtuma la 6.8 klo 10-15
• Lasten karuselli(liput myymälän sisältä)
• Ilmapallotaituri Alfred tekee ilmapalloja
• Hattaraa ja kasvomaalausta
• Elmeri-hahmo jakaa lapsille jäätelöä

A
Huppari

Kahvi ja
suklaapiirakka

Runko 5 v

TAKUU

250

Legend 24”
valkoinen
norm.199,-

90–130
l.valk, pink.

1490

A

Hampurilaisateria

Hillomunkki
(3,55/kg)
8kpl/560g

1

9p9kt

Kauniit hiukset

5

13900

Herkutteluun

(7,90-9,88/L)

2 kpl

Jahti lähenee ja panokset
kovenee! Monipuolinen ase
ja panos valikoima!

Välineet paperihommiin

Hyvä valikoima
parhaita

3

Kopiopaperi

(7,50/kg)

á 2,98

2 kpl

90–130

995

4 kpl

3

A4, 500 arkkia

00
á 1,79

5 pkt

16

50

á 3,80

- hyvin pyytävä liina
- pituus 30m
- silmäkoot 27mm-60mm

Muovimappi
50mm tai 75mm A4

2 pkt

3

75

10

00

Farkut
92–128

1490

4850

Palvelemme

KIIMINKI

á 2,45

et.fi

www.HHn

1490

Trikoopusero

B

Kivikankaan mökki-ja
lokkaverkot 5 kpl

Maitosuklaa 200g

95

92–128

B

Meppslippoja

Elvital Shampoo 250 ml tai
hoitoaine 200 ml

Farkut

90

HINTA
POMMI!

Tervetuloa!

Ark.

8–21 8–18
La

Aherramme arkena - lepäämme sunnuntaina!

ABC Kiiminki
toivottaa mukavia
Kiiminkipäiviä!
Noutopöytä
Sis. salaattipöydän, leivät,
juomat ja jälkiruokahvin
Perjantaista
j
sunnuntaihin

Tule
lemaan
herkutte sti!
edullise
89
2345 67
8 7001
431
8

6,90

431

OS UU SK AU

M AI JA

EN
56
08 23 12 34
PP A AR IN A

M EI KÄ LÄ IN

Aurinkoisia
Kiiminkipäiviä
toivottaa
asiakasomistajan
kesäkauppa!

Noutopöytä
N
Noutopöy
pöyt
öytä
tä tarjolla
ta
arjolla
rj lla klo
kl 11-18.
11-18
1111 18.
1

Kiiminkipäivien
K
iiminkipäiv
iiminkipäivien
in
äi
pullakahvit

2,50

Tarjoukset voimassa
5.-7.8.2011

Kiiminkii
Kauppareitti 2, Kiiminki
044 788 4870
lm.kiiminki@sok.fi
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