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VARAA TUORESUOLATUT JA VALMIIT JOULUKINKUT
HERKKUTORILTAMME 10.12. MENNESSÄ
ATERIAN väki palvelee sunnuntaisin klo 21 asti jouluun saakka

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE t: ATERIAN VÄKI

Terveystie 6 Kiiminki

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

VARMISTA TAKUU • VALITSE AMMATTILAINEN
VA R M I S TA TA K U U - VA L I T S E A M M AT T I L A I N E N

KIIMIX OY ON PALVELLUT KIIMNKILÄISIÄ
JO VUOp
p ENERGIATALONA
DESTA 2008 TÄYDEN PALVELUN

Kiimingin
itsenäisyyspäivä Kiimingin
6.12.2011

p

Meiltä joustavasti laatutuotteet
ammattitaidolla asennettuna:
- Kaikki LVIS -työt
- Ilmalämpöpumput
- Maalämpöpumput

Mitsubishi
Panasonic
Toshiba
Enervent
Nereus
LämpöÄssä
Gebwell

Huollamme ja korjaamme:
- Lämpöpumput
- Öljypolttimet
- Ilmanvaihdon
puhdistukset ja säädöt
- LVIS-laitteet
TEYTTÄ
OTA YH YDÄ
Y
P
JA
TELY
EN ESIT
ILMAIN TÄYDEN PALVELUN ENERGIATALO

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

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

Klo 10
Juhlajumalanpalvelus
Kiimingin kirkossa,
saarna Arja Nerkko-Runtti,
Seppeleen lasku sankarihaudalla
Noin klo 11.15
Juhlakahvit seurakuntakeskuksessa
Klo 12
Itsenäisyyspäivän juhla
seurakuntakeskuksessa
Avaussanat nuorisovaltuutettu
Kati Hiltunen
Juhlapuhe kirkkoherra
Pauli Niemelä
Kiimingin seurakunnan
poikakuoro esiintyy
Mikko Alatalo stipendin
luovuttaminen
Stipendin saajista esiintyvät
Sara Salmu ja Venla Hintikka
Järjestää Kiimingin kunta
ja Kiimingin seurakunta

Kunnan
sivut
12-13

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

O. Jauhiaisen museo
pikkujouluisissa
tunnelmissa 3.12.2011
Millainen on taiteilijan joulukuusi? Ei ihan
perinteinen ainakaan. Tule O. Jauhiaisen
museolle viettämään toista adventtia lauantaina 3.12. klo 14 ja näe, kuinka Tekstiilitaiteilija Ulpu Korpua pukee museon
kuusen jouluasuun. Museon vitriinissä
avautuu samaisena päivänä Korpuan
Nirppanokka Pariisin kaihossa –niminen
tilateos, joka on esillä talvikauden aina
3.3.2012 saakka.
Tilaisuudessa kuullaan myös live-musiikkia, jota tarjoilee yhtye nimeltä King Men
Duo. Poppoo koostuu oululaisista pitkänlinjan monitoimimuusikoista. Harri ”Luu”
Nemtsinkoff (laulu, basso) ja Kepa ”Guitar” Härkönen ripottelevat musiikkiinsa
ranskalaisia mausteita joulukuun iltapäivän hämärässä.
Tarjolla on glögiä ja pipareita sekä leppoisaa tunnelmointia. Vaihtuvien näyttelyiden tilassa Anu Määttä-Talalan teoksia.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tervetuloa!

www.ktcgroup.
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Lauri Mikkonen puhumassa Kiimingin 30-vuotisjuhlassa

30 vuotta

yrittäjäjärjestötoimintaa Kiimingissä
Joukko rohkeita ja kauaskatseisia yrittäjä kokoontui
15.01.1981 kunnanvirastolle aikomuksena perustaa yrittäjäyhdistys paikkakunnalle. Edellisenä vuonna kuntaan oli perustettu ensimmäinen elinkeinoasiamiehen
virka, jossa tehtävässä toimi Juhani Häkkilä.
Häkkilä ja silloisen elinkeinolautakunnan puheenjohtaja Martti Väänänen toimivat aktiivisesti perustavan kokouksen koolle kutsumiseksi. Väänänen toimi
kokouksen puheenjohtajana ja Häkkilä sihteerinä. Paikalle saapui 28 henkilöä, mukana edustajia myös Oulun
Seudun Yrittäjistä. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin
puheenjohtajaksi Veikko Tolonen sekä yhdeksän jäsentä, kolme naista ja kuusi miestä. Jäseniä ensimmäisenä
toimintavuonna oli 7 kpl. Jo toiminnan alkuvaiheessa
tavoitteena oli luoda paremmat edellytykset yritystoiminnalle. Perustettiin kunta/yrittäjät yhteistyöryhmä,
joka toimii edelleen, ehkä kuitenkin hieman muuttuneena. Tärkeäksi tavoitteeksi todettiin myös yrityksien välisen kanssakäymisen lisääminen, virkistystoiminta sekä
yrittäjien arvostuksen parantaminen. 30-toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut

yhdeksän puheenjohtajaa. Vuosien kuluessa yrittäjäyhdistyksestä on kehittynyt merkittävä toimija paikallisesti, jäsenmäärä on tällä hetkellä 145. Kiimingin Yrittäjät toimii osana vahvaa yrittäjäjärjestöä, aluejärjestönä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, jonka jäsenmäärä on reippaasti yli 4000.
Toiminnan painopisteinä ovat nykyisinkin edellä
mainitut asiat. Kuitenkin yrittäminen vallitsevassa ympäristössä on vaativaa ja monimutkaista, jotta siinä aikoo menestyä, on tiedettävä ja hallittava paljon asioita,
näissä yrittäjäjärjestö yhteistyökumppaneineen ja asiantuntijaverkostoineen on erinomainen tuki yrityksille.
Vuoden 2013 alusta Kiiminki, Haukipudas, Oulunsalo ja Yli-Ii liittyvät osaksi uutta Oulua. Paikalliset
yrittäjäyhdistykset jatkavat toimintaansa nykymallin
mukaisesti. Kiimingin osalta on tärkeää, että yrittäjäyhdistyksen toimintaedellytykset turvataan ja yhteistyö
myös uuden Oulun kanssa saadaan luotua, kuten kuntayhteistyö on tällä hetkellä. Näin pystytään varmistamaan esimerkiksi Kiiminkipäivien järjestäminen myös
tulevaisuudessa. Päivät ovat Kiimingin kunnan ja yrit-

täjien yhdessä järjestämä, kaikille kuntalaisille tärkeä tapahtuma.
Yrittäjäyhdistyksen 30-vuotisjuhlaa vietettiin 26.11.
Alakylän Toivolassa. Paikalla oli kunnan ja seurakunnan edustajia, sekä yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita.
Juhlapuheen piti Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja
Jorma Kortesoja. Tilaisuudessa palkittiin ansiomerkein
järjestöaktiiveja ja pitkäaikaisia yrittäjiä. Juhlassa palkittiin myös vuoden 2011 kiiminkiläinen yrittäjä. Palkittu
yritys on KTC-Group Oy yrittäjä Olli Kuivamäki. Parhaimmat onnittelut huomionosoituksien saajille. Lämpimät kiitokset myös kaikille Teille jotka olitte mukana
juhlassa. Kiitos muistamisista ja lahjoista.
Juhla jälkeinen sunnuntai oli 1. adventtisunnuntai.
Alkaa valmistautuminen joulunviettoon. Kiimingin yrittäjien puolesta toivotan kaikille oikein hyvää joulunalusaikaa.

Lauri Mikkonen

Paikallisyhdistykset ovat yrittäjäjärjestön sydän
Hyvin toimiva aktiivinen paikallisyhdistys on koko edunvalvontajärjestömme tärkein lenkki. Olemme
ainoa elinkeinoelämän järjestö, jolla
on edunvalvontaorganisaatio jokaisessa kunnassa, ja paikallisyhdistyksen aktiivinen toiminta tuottaa
tuloksia.
Paikallisyhdistykset ovat helposti lähestyttäviä ja yrittäjän tukena arjessa omalla paikkakunnallaan.Ne tarjoavat hyvän sosiaalisen
verkoston toisiin alueen yrittäjiin
tapahtumillaan ja koulutuksillaan,
mutta niissä tehdään myös tärkeää
edunvalvonta työtä. Paikallisyhdistyksen tärkein edunvalvonnan kohde on oma kunta. Se, miten kunta
hoitaa omaa elinkeinopolitiikkaansa vaikuttaa suoraan kunnan yrittä-

jien arkeen. Hoituuko kaava- ja lupa-asiat joustavasti ja yrittäjyyttä
ymmärtäen? Ovatko alueen koulutusasiat kunnossa ja yhteistyöstä
huolehdittu elinkeinoelämän kanssa? Otetaanko pk-yrittäjät huomioon kunnan tarjouskilpailuissa?
Kuinka yrityslähtöistä on yleensä
kunnan päätöksenteko? Tässä esimerkkejä asioista, jossa paikallisyhdistykset ovat oman paikkakunnan
yrittäjien tukena osaltaan tuomassa
näkemystä päättäjille.
Paikallisyhdistysten näkökulmaa kaivataan ja tarvitaan ja onneksi sitä myös pyydetään. Kannattaa muistaa, että se on myös aina
aito yrittäjänäkökulma, yhdistysten toiminta on nimittäin pääsääntöisesti yrittäjien harteilla. Vapaa-

ehtoisten yrittäjien, jotka näkevät
yrittäjien edunvalvonnan ja oman
kunnan yritysten toimintaedellytysten parantamisen tärkeäksi.
Yrittäjän arki on kiireistä ja siksipä itse kunnioitankin suuresti tätä
vapaaehtoisvoimavaraa joka meillä
paikallisyhdistyksissä on.
Kiimingin Yrittäjät täyttivät juuri 30 vuotta. Onnea yhdistykselle! Toivotan yhdistykselle myös
jatkossa tekemisen riemua ja onnistumisia. Yhdistyshän ei mihinkään lakkaa vaikka Kiimingin kunta lakkaakin olemasta ja syntyy 5
kunnan uusi Oulu. Suomen Yrittäjien ja aluejärjestön kanta kuntaliitoksissa on vahvistaa edelleen
paikallisuutta ja tukea kuntaliitoskuntien paikallisyhdistyksiä säi-

lyttämän toimintansa. Uudella Oululla on suuret haasteet edessään.
Kuinka uusien kaupunginosien eri
yrittäjyyttä tuetaan ja edistetään tasapuolisesti, on iso kysymys. Paikallisyhdistykset ja niiden toiminta
on tällaisessa tilanteessa entistä tärkeämmässä asemassa ja edunvalvontaa tarvitaan yhä laajemmassa
mittakaavassa.
Yrittäjäverkosto on avoin kaikille yrittäjäjäsenille. Tule mukaan aktiivisesti toimintaan ja anna siten
oma panoksesi alueesi yrittäjyyden
kehittämiselle.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

PPY:n toimitusjohtaja Marjo
Kolehmainen esittämässä aluejärjestön ensi vuoden toimintasuunnitelmaa marraskuussa vuosikokouksessa Syötteellä
Pudasjärvellä.
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-Myötätuulta purjeisiisi/

Uusia jäseniä
Kiimingin Yrittäjiin on liittynyt elokuusta lähtien 18 uutta jäsentä. Jäseniä on tällä
hetkellä 145. Tervetuloa mukaan Kiimingin Yrittäjien toimintaan!
AK-Jäälin Rengas on yrittäjä Aki Kortelaisen renkaiden
vähittäiskauppaliike.
Eristysapu Oy:n Martti Pulkkinen tarjoaa Jäälistä käsin
palveluita eristystöiden parissa.
Fast-Taste Way Oy/Jäälin
Messi on Niko Leinosen grilli- ja elintarviketuotteiden
myymälä Jäälissä.

Jalkahoitola Huone, jonka
yrittäjä Raija Putkonen tekee
jalkahoitoja ja myy siihen liittyviä tarvikkeita.
Jarmo Vainionpää myy vakuutuksia Kiimingissä.
JK Ajoneuvolasituksen Jarkko Koponen tekee ajoneuvolasitöitä, ajoneuvohuoltoja
sekä kiinteistöremontteja.
Jäälinhalli avoimessa yhtiössä Tiina Bergbacka hoitaa
hevosia ja panostaa hevosten kasvatus- ja kilpailutoimintaan.
Kiimingin rakennus ja sähkö Oy:n Jari Kokkoniemi te-

kee uudis- ja korjausrakentamista sekä sähkötöitä ja
rakennusautomaatioita.
Kukkakauppa Sinituulessa
Tarja Honkala myy kukkia ja
viherkasveja sekä niiden kasvatukseen liittyviä tuotteita.
Lasten laulukoulu Satakielessä lapsia laulattaa yrittäjä
Ulla Metsänheimo.
Muodo tarjoaa muotoilu- ja
visualisointipalveluita mm.
graafisen suunnittelun parissa, yrittäjänä Sanni Salo.
Oulun piha & salaojaSepät
Oy myy ja ostaa käytettyjä
autoja, yrittäjänä Jani Törmi.
Oulun sähkötekniikka Oy:n
Petri Pikkarainen tekee sähköasennuksia ja -suunnittelua Jäälistä käsin.

Oulun TehoPilke Oy yrittäjänään Sami Karppinen kuivaa ja myy polttopuuta.
Rakennus ja remontointi
Tmi Jarno Tyni tarjoaa rakennus- ja remontointipalveluita.
TaloPaja Ky:n Jussi Wileniuksen firman parissa tehdään talotekniikkaan liittyviä töitä.
Tmi Rakennus ja Asennuspalvelu Aholan yrittäjä
Markku Ahola työskentelee
rakennusalalla.
Vyöhyketerapia Lifelinen
yrittäjä Outi Kuusirati tekee
psykologista vyöhyketerapiaa ja myy luontaistuotteitasekä palveluita. (jk)
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TÄSSÄ LEHDESSÄ:
30 vuotta yrittäjäjärjestötoimintaa Kiimingissä s. 2
Kiimingin Vuoden yrittäjä s. 3
Vuoden Matkailuajoneuvokauppias Suomessa s. 4

44 vuotta kampaamoalalla s. 5
Yrittäjien syysretki Vilnaan s. 6
Grillikioskille uudet tilat s. 7
Ota lahjasi käyttöön s. 7
Raimo Kokkoniemen tilalle Miika Sutinen s. 8

Kiimingin Vuoden yrittäjä
Olli Kuivamäki KTC-Group Oy

Olli Kuivamäki puolisonsa Liisa Laukan kanssa.
”Nöyrä pitää olla, muttei
vaatimaton” sanoi myös Olli
Kuivamäen isä, ja neuvosta mies otti onkeensa. Kotoa
perityt arvot asenteet ovat
siivittäneet yrittäjän toiminnan huimaan kasvuun, minkä vuoksi lauantaina 26.11.
KTC-Group Oy Olli Kuivamäki palkittiin Kiimingin
Vuoden Yrittäjänä.
- Ensisijaisesti kiitos kuuluu tietenkin työntekijöille.
Olen onnistunut kasaamaan
sellaisen porukan, johon voi
luottaa ja heistä olen ylpeä.
Osaaminen on ihmisissä ja
he ovat yrityksen tärkein
pääoma, ja sitä ei materiaalisella omaisuudella voi korvata, toteaa Kuivamäki.
KTC-Group Oy on rakennusalaan ja sijoittamiseen erikoistunut yritys, joka
työllistää tällä hetkellä noin
30 henkilöä. Lisäksi kiinteistöissä, joihin yritys on vuosien saatossa investoinut, työs-
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kentelee arviolta 50 henkilöä,
joten yrityksen työllistävä
vaikutus ei näy pelkästään
sen sisällä – muita yhteistyökumppaneita ja aliurakoitsijoita unohtamatta. Työllistäminen oli yksi tärkeimmistä
kriteereistä, jonka perusteella Kiimingin Yrittäjät ja Kiimingin kunta myönsivät
Kuivamäelle Vuoden yrittäjän tittelin.
- Vuodesta 2004 meidän
henkilökuntamme on kymmenkertaistunut ja samana
aikana liikevaihto kaksikymmenkertaistunut.
Työntekijöiden joustavuus, liikkuvuus ja tinkimätön asenne
hoitaa hommat kunnolla loppuun saakka, on jo itsessään
suositus, Kuivamäki summaa.
Yhteensä 25 vuotta yrittäjänä toiminut Kuivamäki myöntää, että matkalla
on ollut myös rankkoja alamäkiä, mutta tällä hetkel-

lä lamapuheista huolimatta
yritys jatkaa määrätietoista
kasvustrategiaansa. ”Ämpäriurakoitsijoista” on lähdetty, ja haaveena on päästä tulevaisuudessa
leikkimään
myös
konserniliikkeiden
hiekkalaatikoille, kuten Kuivamäki itse asian hauskasti
ilmaisi.
- Tämä vuosi on ollut todella historiallinen, sillä
kasvumme on huomattu ja
kovaa työtä sen eteen on tehtykin. Tammikuussa saimme
Kauppalehden menestyjäyritys sertifikaatin ja nyt yrittäjien järjestö palkitsi tällä kunnianosoituksella, josta sietää
olla ylpeä, Kuivamäki hehkuttaa.
-Yrityksen tämänhetkisistä projekteista mieluisin, on
Oulun Hiiroseen tuleva ”Maranellon punainen” katsastuskonttori, jonka suunnittelupöydässä on koettu monet
mukavat hetket.
Yrityksessä
kehitetään
osaamista jatkuvasti, ja kouluttautumisella on suuri rooli. Yrittäjän erikoisammattitutkinnon lokakuussa
suorittanut Kuivamäki kertoo, että koulutuksen tähtäimessä oli myös yrityksen
kehittäminen, jonka seurauksena KTC-Group Oy
koki mittavat yritysjärjestelyt. Viisi aikaisemmin erillistä yritystä yhdistettiin yhden
nimen alle, joka jaettiin kahteen osaan: operatiiviseen ja
investoivaan puoleen. Järjestelyt selkiyttivät yritystä
ja lisäksi henkilökunta koki
myös omaa kasvamista koulutuksien muodossa.

Kiiminkipäivät 2011 s. 9
Yrittäjien 30 -vuotisjuhlaa s. 10
Toiminnan mies Eero Heikkinen s. 11
Kunnan sivut 12-13
Lisää osaamista yritykseen s. 14

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

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

p. 08-816 7400

maahantuojalta HURJAN EDULLISESTI
käyttövaatteet

Muista
paitapainatus!

KOKO
PERHEELLE

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

Asiointiapu

-terveysasemalle,
-apteekkiin, kauppaan

Pitopalvelu

-juhlien suunnittelu alusta
loppuun; häät, juhlat,
hautajaiset

Hoivaa ja hemmottelua
itselle tai lahjaksi!

Astianvuokraus

-80 hlön täydellinen kattaus

SOITA! Puh. 040 6840 645 Raija Putkonen
Terveystie 3, 90900 Kiiminki

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
www.ykikotipalvelu.fi

Pukinkonttiin

Babyliss tuulikiharrin
+ ylimääräinen
vaihtopää

45,-

Minisuoristusrauta

20,-

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Jenny Kärki
kuvat Heimo Turunen

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

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

Parturi-kampaamo

Karoliina
Riitta ja Eija

Toivotamme kaikille
Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä
Uutta Vuotta 2012

Pukinkonttiin ihanat lahjapaketit:
Hiustenhoitotuotteita kauniissa
pakkauksissa - myös lahjakortit!

Lasitori, Terveystie 6, Kiiminki
p. (08) 8161 480, 040 506 3261
Avoinna: ma-pe 9-18, la 9-14

Kiimingin Yrittäjät ry
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KIIMINKI
www.yrittajat.fi/kiiminki
Kiimingin Vuoden Yrittäjänä palkittu KTC-Group Oy:n Olli Kuivamäki puolisonsa Liisa
Laukan kanssa. Palkintoa olivat luovuttamassa Kiimingin kunnan puolesta Jukka Weisell, Pekka Simonen, Martti Väänänen ja Marjo Korhonen (viides vasemmalta) sekä
yrittäjistä Lauri Mikkonen ja Auli Ylipahkala.

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY:N
TIEDOTUSLEHTI
JOULUKUU 3/2011

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

Kiimingin Yrittäjät ry
Lauri Mikkonen
Heimo Turunen, Jenny Kärki
Heimo Turunen, Pauli Tiiro, Virve Kaarre
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Suomalainen Kirjapaino Oy Kajaani

Kiiminki-lehti on luettavissa netissä: www.vkkmedia.fi klikkaa linkistä: Lehdet

KIIMINKI

3/2011

L E HT I

4

Jäälihalli Oy

HYVÄÄ JOULUA!

JP-Caravan

Vuoden Matkailuajoneuvokauppias Suomessa

Kiimingin konttori
Terveystie 6

Grillituotteet, pizzat, kebabit,
elintarvikkeet, irtokarkit, oluet...
Avoinna ma - to 10 - 23 pe - la 10 - 03 su 10 - 23
Puh. 08 - 816 1097 Kirjastokuja, Kiiminki

Kiiminkiläisen Jorma Laukkasen, Kempeleessä toimiva caravantalo JP-Caravan,
on saanut Vuoden Matkailuajoneuvokauppias
2011
-palkinnon. Palkinto jaettiin
neljättä kertaa Matkailuajoneuvotuojat Ry:n, eli MATjärjestön puolesta.
-Suurella kunnioituksella otin tämän palkinnon vastaan. Palkinto kuuluu kuitenkin koko henkilökunnalle,
kertoo Laukkanen.
Jorma Laukkanen on lähtöisin Keminmaasta, mutta rantautui Jääliin vuonna
1977. JP-Caravan yrityksensä
hän perusti vuonna 1986 yhdessä osakkaan kanssa. Yritys jäi kuitenkin Laukkaselle
-90 luvun alun laman aikaan.
Laukkanen kertoo miettineensä pitkään, mille alalle alkaisi yrittäjäksi ja sitten
kuin sattuman kautta kohdalle sattui karavaanialan
yrityksen perustamismahdollisuus.
Kaksi ensimmäistä liikettä sijaitsivat Limingantullissa, toisen yrityksen tiloissa
päästiin jo sisätiloihin vuonna -94. Vuonna 2007 Kempeleeseen valmistui JP-Caravanin tarpeisiin rakennettu
toimitalo, jossa yritys on siitä lähtien toiminut. Liikkeen
sisälle mahtuu 25-30 yksikköä, asuntovaunua tai -autoa, myymälätila, huolto- ja
tarviketilat. Pihalla majailee
tällä hetkellä noin sata yksikköä. JP-Caravanin palveluihin kuuluvat myös yksiköiden huolto ja korjaus.
Laukkasen yritys on perhe-

Caravan yrittäjä Jorma
Laukkasesta tuntui erityisen mukavalta Vuoden
Matkailuajoneuvokauppias palkinto yrityksen
25-juhlavuonna.

yritys, joka työllistää kahdeksan ihmistä, yksi heistä
Jorma Laukkasen poika, Jere
Laukkanen.
Vuoden Matkailuajoneuvokauppiaan valitsemisprosessista Laukkanen kertoo,
että valitsemisprosessin ensimmäisessä vaiheessa asiasta järjestetään suuntaa antava
yleisöäänestys. Tämä tapahtuu Lahdessa, Suomen suurimmilla Caravan-messuilla. Sen jälkeen nimityksestä
äänestävät vielä alan kauppiaat, jotka kuuluvat caravankauppiaiden ammattijärjestöön. Heitä on vajaat sata
ympäri Suomen. Suurin osa
kuitenkin Etelä-Suomessa.
JP-Caravan keräsi tänä vuonna ylivoimaisen äänisaaliin
kauppiasäänestyksessä.
JP-Caravanin valitsemista perusteltiin muun muassa,
että koko alan puolesta pu-

huva esimerkillinen toiminta ja usko omaan alaan, useita vuosikymmeniä jatkunut
työ caravantuotteiden parissa, antaa positiivisen ja nuorekkaan kuvan alasta omalla
alueellaan, mukana on kaksi sukupolvea, näin yrityksen tulevaisuus on turvattu
ja että mukana on huolto- ja
jälkimarkkinointipalvelut.
Vuoden matkailuajoneuvomyyjän palkinnon Laukkanen otti vastaan 11.11.2011
alan neuvottelupäivillä, Nokian Eedenissä.
-Erityisen mukavalta palkinto tuntuu yrityksen 25.
juhlavuonna ja suurien investointien jälkeen, summa
Laukkanen. Jorma Laukkanen on Kiimingin Yrittäjien
jäsen.

Henna Hay

-15% Yrittäjäjäsenille
vuoden 2011 loppuun
normaalihintaisista huolloista

Hyvää Joulua Toivottaa
Heikkinen Engineering Ky p. 040 240 4242
He Networks Oy
WSCO.fi

Vuonna 2007 Kempeleeseen valmistui JP-Caravanin tarpeisiin rakennettu toimitalo,
jossa yritys on siitä lähtien toiminut.

AUSPALVELUA

KIIMINKI

3/2011

L E HT I

24hpalvelu

Palvelua lähellä sinua!

TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

t

1+8+inva

puh. 0400 555 995
• Vaihtolava-auto / nosturityöt
• Vaihtolava-vuokraukset
• Traktoriauraukset
• Hiekkapuhallustyöt

ot
ut

URAKOINTI
A. ROININEN
Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

• Paikkaushoidot
• Suugirurgia
• Implantit

• Protetiikka
• Oikomishoito
• Valkaisuhoidot

Kiimingin Hammaspaikka Oy
Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki
Ajanvaraus (08) 8162 440

Riitta Kemppainen:

44 vuotta alalla ja
35 vuotta yrittäjänä
Kesällä Parturi-kampaamo Karoliinan yrittäjälle Riitta Kemppaiselle tuli 44 vuotta
alalla täyteen. Kiimingin Yrittäjien 30-vuotisjuhlassa lauantaina 26.11. hänet palkittiin hopeisella ansiomerkillä sekä timanttisella yrittäjäristillä pitkän uransa ansiosta.

Puh. 0400 798 075

GIN
SPALVELU

24h
palvelu

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

Oulun

Rehtiauto
rehtiä autokauppaa

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

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

090 Kiiminki, puh. 04Rengasliike
0-543 040

Oulun

KEIHÄSKOSKI KY

Rehtiauto

Rengasmyynti
Asennus
Korjaus
Hydrauliikkaletkut

rehtiä autokaup a

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

Puhelin: Sähköposti:

www.keihaskoski.fi

Fiksu

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

p. 040-5537214

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

LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

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

Auto-ja metallityö

www.auto-ja-metallityo-fiksu.net

aulis.roininen@luukku.com

040-543 040
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Paikalliset käyvät ahkerasti Riitta Kemppaisen Parturikampaamo Karoliinassa.
- Se oli samanlainen syksyinen vesisadeaika kun nyt,
kun tulin Kiiminkiin 35 vuotta sitten ja perustin parturikampaamon. Mietin, että voi
kauhia - mihin sitä on tultu.
Silloin Kiimingissä oli vain
noin 3000 asukasta, mutta
kun paikkakunnalla oli vain
yksi saman alan liike, niin
ihmiset ottivat tosi nopeasti
ja hyvin minut vastaan. Koti-ikävä haihtui samoin tein,
muistelee Riitta Kemppainen.
- Töitä on riittänyt mukavasti, vaikka kampaamoja on tullut useita lisää. Aina
minulla on ollut yrityksessä
myös työkaveri, jonka kanssa jakaa työt ja mielessä olevat asiat, mikä on erittäin tärkeää. Välillä olisi ollut myös
tarvetta laajentaa liikettä,
mutta tykkään, että asiakasta
voi palvella rauhassa ja porista samalla, kertoo Kemppainen.
Opiskeltuaan alalle, hän
meni Kemiläiseen yritykseen opettelemaan työelämän tahtia. Kemppainen
suosittelee kaikille hiusalan
yrittäjäksi haluaville nuorille ensin muutaman vuoden

tutustumista
työelämään,
ennen kuin säntää yrittäjyyden haasteisiin. Luovempaa
ja nopeatempoisempaa kampaamotyötä
Kemppainen
kokeili myös Kemin kaupunginteatterin kampaajana.
Itsenäisenä toiminnan naisena Kemppainen kokee, että
yrittäjyys on hänen luonteellensa sopivaa. Lisäksi hän on
aina ollut erittäin aktiivinen
järjestöihminen. Hänestä on
työnkin kannalta tärkeää olla
yhteyksissä kollegoihin ja lisäksi luontaisena joukkuepelaajana yhteisten asioiden
hoitaminen ei ole ikinä tuntunut vastenmieliseltä.
- Pitkän yrittämisen juttu on se, että pitää kunnostaan huolta! Yrittäjien kanssa
oli pitkään aktiivinen ja liikkuva porukka, jonka kanssa
kokeiltiin kaikenlaisia lajeja.
Tästä kun muutamien vuosien päästä siirtyy eläkkeelle,
niin aion myös ottaa takaisin
jonkin aikaa katkolla olleen,
minulle tärkeän harrastuksen: vaeltamisen, Kemppainen kertoo.

Jenny Kärki

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

- Kuormalavojen
osto ja myynti
- Kuljetuspalvelut
- Minikaivurin vuokraus

Puh. 0400 642 201
www.lavajussi.fi

Kiimingin Murske Ky
Leinosentie 2, 90940 Jääli

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

P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi
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Yrittäjien syysretki Vilnaan
Saattaja
Surun
Hetkellä

Hautauspalvelu
Liike 817 7018
Arto 040 532 1986

Marja 0400 583 163 pitopalvelu
Harjutie 14 Ylikiiminki

Marraskuussa Pyhäinpäivän
viikonloppuna noin kolmenkymmenen henkilön joukko
kiiminkiläisiä yrittäjiä puolisoineen kokoontui perjantaiaamuna 4.11 hyvin varhain
Oulun lentoasemalle.
Määränpäänä oli Vilna,
Liettuan pääkaupunki. Jo
lentoasemalla saattoi aistia
rennon ilmapiirin matkalaisten keskuudessa. Lento lähti ajallaan, välilasku Turussa
ja toinen Riiassa, jossa myös
koneen vaihto. Matka jatkui
ja kaikki pääsivät jatkolennolle. Vilnan lentoasemalla
odotti bussi, jolla matka hotellille tapahtui vaivattomasti.

paikallista osaamista
Kiinteistövälitys Räihä LKV

www.raihalkv.fi

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

Vilnan uusia lasipalatseja.
Tule ja tutustu myös
moderniin liikenneturvallisuustilaamme !

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.

Uutta ja vanhaa Vilnaa.

Majoittuminen
tapahtui kommelluksitta ja kaikille järjestyi huoneet. Majoittumisen ja pienen lepohetken
jälkeen kukin omaehtoisesti tutustui hotellin lähiympäristöön ja myöhemmin illalla
kokoonnuttiin hotellin aulabaariin viettämään iltaa.
Lauantaina monipuolisen
aamiaisen jälkeen alkoi opastettu kaupunkikierros. Suomenkielen taitoinen matkaopas kertoi meille Liettuan
ja Vilnan historiasta. Merkillepantavaa Vilnassa oli kirkkojen suuri määrä. Eri uskontokuntien kirkkoja oli
toisinpaikoin aivan toisissaan kiinni.
Vanhan kaupungin alueella oli paljon mielenkiintoista katsottavaa ja aika kului nopeasti, oli aika palata
takaisin hotellille. Lauantaina illalla ohjelmassa oli yhteinen päivällinen, hyvän ruoan ja seurustelun merkeissä
aika vierähti rattoisasti. Illan päätteeksi osa matkalaisista päätyi tanssiklubille ja
osa jäi viettämään iltaa aulabaariin. Sunnuntaina jälleen
maittava aamiainen, jonka
jälkeen monen matka suuntautui läheiselle torille, jossa
oli valtava määrä kauppiaita
ja paljon erilaista ostettavaa.

Komea kirkko restauroinnin keskellä.
Paluumatkalla hotellilta lentoasemalle bussilla huomioitiin matkan järjestämisestä
huolehtinutta Jaana KujalaRoinista.
Vilnan lentoasemalla suoritettiin viimeiset ostokset ja
käytettiin viimeiset paikalliset rahat (Lita)
Lento lähti ajallaan ja jälleen koneen vaihto Riiassa ja
välilasku Turussa. Sekä Riiassa, että Turussa oli hieman
viivytyksiä, mutta muutoin
kotimatka meni hyvin. Kaiken kaikkiaan matka onnistui hyvin ja uutta matkaa ja
kohdetta mietittiin yhdessä.

Lauri Mikkonen,
kuvat Teijo Tolppa

Illanviettoa omassa hotellissa.

”KESÄN”

LOPPUUNMYYNTI

POISTAMME
LAATUTAVARAA
PYÖRIÄ SKOOTTEREITA

-20 %
-30 % PUUTARHAMOPOJA KONEITA
-15 % -25 %
NYT KANNATTAA
OLLA NOPEANA
www.jussinpyora.fi

Tuira
Valtatie 49
(08) 5542 983
Palvelemme sinua:
ma-pe 9-18, la 9-14

Oulunlahti
Jukolankuja 1-3
(08) 5542 987
Palvelemme sinua:
ma-pe 9-17,la 9-14

Matkalaiset erään Vilnan noin neljännenkymmenennen kirkon edessä. Pikkukuvassa sama kirkko koko komeudessaan. Ja pikkukuvassa vasemmalla 22-kerroksinen hotellimme.

KIIMINKI

Kiimingin grilli-kioskille
uudet tilat tien toiselle puolen
set ja nyt saamme suunnitella kaiken itse ja huolella, kertoo Minna Huru.
Yritys on toiminut vuodesta 1990 kirjaston vieressä jalasmökissä, joka alkaa
jo ikänsäkin puolesta olla
melko huonossa kunnossa. Kaavauudistusten myötä
vanha liiketila jäisi liikenteeltä piiloon, joten täysin uusi
grilli uuteen paikkaan on parempi vaihtoehto kuin vanhan remontointi.

Nykyisin Rautakirjan pyörittämä R-Kioski Kiimingin
keskustassa etsi kauppiasta,
joten grillin kioski muuttuu
R-kioskiksi liiketilan vaihdon
myötä. Tarkoittaa sitä, että
keskustan R-Kioski muuttaa
Kuusamontien puolelta toiselle, vain muutaman sadan
metrin päähän vanhasta paikasta. Muutoin grillin valikoima säilyy entisellään.

Jenny Kärki

dessa rakennuksessa on 280
neliömetriä.
- Asiakaspaikat nousevat
nykyisestä neljästätoista jopa
neljäänkymmeneen, mikä on
hyvä lisäys. Nykyään varsinkin lounasaikaan paikat ovat
aivan täynnä, eivätkä monet
halukkaat pääse syömään sisätiloissa. Muutoinkin tilat
ovat vähän epäkäytännölli-

Vilho Räihä:

Ota lahjasi käyttöön!

Yrittäjä Vilho Räihän toimisto on kotona, koska hänen
työnsä on muutoin liikkuvaa sorttia.

varrella kertynyttä tietotaitoa nuoremman sukupolven
käyttöön.
Seniorijäsenyyden myöntää aina paikallisyhdistyksen
hallitus, joka voi hyväksyä
yrittäjänä toimineen henkilön paikallisyhdistyksen seniorijäseneksi seuraavin ehdoin:
- Vähintään 55-vuotias yrittäjä, joka on luopunut
omasta yritystoiminnastaan
ja on ollut aikaisemmin paikallisyhdistyksen jäsen.

Muuraus ja laattatyöt
Tmi Eino Marttila
puh. 040 7060 425
www.tulisijat.net

•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

KIIMINGIN ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Yrittäjä Minna Huru ja työntekijä Jenny Söderberg työskentelevät viimeisiä kuukausia Kiimingin grillin vanhassa
keittiössä. Uudet tilat ovat tervetullut piristys työntekoon.
Vilho Räihä on ollut käräjäoikeuden määräämä julkinen
kaupanvahvistaja jo kohta 25
vuotta ja yrittäjänä hän on
toiminut vuodesta 2005. Kokemuksensa hän on hankkinut 22 pankkivuoden aikana
ja Tapiolan asiamiehenä sekä
muissa töissä. Yrittäjän urasta Räihä sai ansiomerkin lauantaina 26.11. Kiimingin Yrittäjien 30-vuotis juhlassa.
- Ennen kuin aloin yrittäjäksi, olin töissä hommassa, josta en nauttinut ollenkaan ja joku viisas ohjeisti
minua, että ota lahjasi käyttöön! Silloin päätin valjastaa
jo pankkivuosina opitut asiat
hyötykäyttöön ja alkaa yrittäjäksi alalla, joka minua itseäni kiinnostaa ja josta minä
nautin, Räihä summaa.
Kiinteistönvälityksen lisäksi Räihä harjoittaa myös
laillistettua vuokranvälitystoimintaa, laatii testamentteja sekä ositus- ja perinnönjakosopimuksia. Hyvin
kilpaillulla alalla, jossa moni

on jakamassa leipää, Räihä
pärjää hyvin joustavan luonteensa ansiosta.
- On vapautta olla yrittäjä, jos vastuutakin. Vien palvelun asiakkaan luo ja siellä
sana kiirii, kuka hoitaa hommat hyvin. Pieniltä paikkakunnilta, kuten Kiimingistä,
Iistä, Haukiputaalta ja YliIistä pankkipalvelut vähenevät koko ajan, joten tarvetta
palveluiden liikkuvuudelle
on, kertoo Räihä.
Vapaa-aikanaan
Räihä
on mukana tärkeäksi kokemassaan toiminnassa: Sotainvalidien perinnejärjestössä. Pohjois-Pohjanmaan
alueyhdistyksen taloudenhoitajana sekä valtakunnallisen järjestön hallituksessa ja
Oulun osaston tukijäsenenä
hän pääsee tarttumaan myös
oman perheen kautta läheiseksi tulleisiin asioihin. Neljä
Räihän sisaruksista on myös
yhdistyksen
toiminnassa
mukana. (jk)

Seniorijäsenyydellä yrittäjien toiminnassa mukana
Seniorijäsenyyden
tavoitteena on aktiiviyrittäjätoiminnasta luopuneelle jäsenyrittäjälle mahdollistaa
yrittäjätoiminnan loputtua
edelleen yhteys Kiimingin
Yrittäjiin ja sitä kautta Suomen yrittäjäjärjestöön eli
antaa mahdollisuuden kokeneelle yrittäjälle pysyä mukana järjestön toiminnassa.
Seniorijäsen voi toimia
tukena nuoren yrittäjän liiketoiminnan kehittämisessä
ja näin siirtää omaa vuosien

Tulisijat

Puh. 040-127 2883
www.ht-maalaus.fi • htmaalaus@gmail.com

Yrittäjän oma osaaminen palkitaan. Kyösti Huru on Halpa-Hallin viereisellä rakennustyömaalla itse pystyttämässä Tulikurkku Oy:n uutta liiketilaa ja omat pojatkin auttelevat mahdollisuuksien mukaan.
Tulikurkku Oy eli kiiminkiläisille tutumpana Kiimingin
grilli-kioski rakentaa uudet
tilat Kuusamontien toiselle puolen. Yrittäjät Minna ja
Kyösti Huru ovat tyytyväisiä
uuteen näkyvämpään tonttiin, jolla on myös vetävät
naapurit Halpa-Halli ja ABC
ja lisäksi liiketila kasvaa runsaasti. Kokonaispinta-ala uu-
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Seniorijäsenellä ei ole äänioikeutta paikallisyhdistyksen kokouksissa, mutta hänet voidaan kutsua kaikkiin
yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Seniorijäsenen saa keskusjärjestöstä Suomen Yrittäjä Sanomat, Yrittäjäinfon
ja lisäksi hän saa jäsenyyden
myötä mahdollisuuden käyttää neuvontapalveluita. Lisäksi Kiimingin Yrittäjät ja
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät toimittavat omat tiedot-

teet seniorijäsenille.
Tervetuloa kaikki seniorit
mukaan jatkamaan toimintaa yhdistyksessä!
Tietotaito ja kokemus on
arvokasta, sille on käyttöä
nuoremman sukupolven liiketoiminnan tukemisessa ja
kehittämisessä.

Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjien
puheenjohtaja

Puh. 040 743 3936

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

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
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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

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

Toivotamme asiakkaillemme
hauskaa joulun odotusta

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

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

asiamiesposti

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

Rakennus ja Remontointi

Tmi J.Tyni

P. 050 409 4564 Jarno Tyni
www.rakennustyni.com

Kotipiika • Kotisiivous

SATU

• Asiointipalvelu
• Eläintenhoito

LAHJAIDEA!

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

Kokkoniemi jätti hallituksen tilalle vävy Miika Sutinen
Kiimingin Yrittäjät Ry:n hallituksesta on vuodenvaihteessa jäämässä pois, pitkäaikainen hallituksen jäsen ja
puheenjohtajanakin useita
vuosia toiminut taksiyrittäjä
Raimo Kokkoniemi. Hänen
tilalle hallitukseen on syyskokouksessa valittu maalausliike RS-Installin omistaja
Miika Sutinen, joka on myös
Raimo Kokkoniemen vävy.
Raimo Kokkoniemi on
alunperin lähtöisin Ylikiimingistä, mutta hän muutti Kiiminkiin jo 60-luvulla.
Taksiyrityksen hän perusti
saatuaan ensimmäisen taksilupansa vuonna -81. Yrittäjyyden ensimmäiset kymmenen vuotta hän teki kuitenkin
töitä Pohjois-Suomen alueella mainosfirmalle, kunnes
vaihtoi pysyvästi taksin rattiin 90-luvun taitteessa. Sen
jälkeen hänellä on ollut tilapäisesti työntekijöitä, tarpeen mukaan.
Ajohommat Kokkoniemi
heitti pois kaksi vuotta sitten ja yritys lopetettiin vuosi sitten.
-Töitä ei ole ollut ikävä,
naureskelee
Kokkoniemi.
Työkavereita hän muistelee
haikeudella ja onkin tavannut heitä usein ajohommien
lopettamisen jälkeen. Työuransa mieleenpainuvimpia
kokemuksia ovat olleet pienten koululaisten ja vammaisten lasten koulukuljetukset,
heidän kehityksen ja kasvun
seuraaminen. Raimo kertoo
olleensa mukana koulukyytien urakkatarjousten laatimisessa ja koulukyytejä ajettiin sitten yhdessä muiden
taksiautoilijoiden kanssa.
Kiimingin yrittäjien hallituksessa Kokkoniemi on toiminut vuodesta -82 lähtien,
osan ajasta myös puheenjohtajana, eli jäsenyyttä on melkein sen perustamisesta asti.
Kiimingin Yrittäjien Hupitoimikunnassakin hän kertoo

toimineensa useita vuosia,
mutta toteaa että -aikansa
kutakin, ja toivoo että hallitukseen tulisi enemmän nuoria yrittäjiä, jotta toiminta ei
urautuisi ja vireille saataisiin
uusia ideoita.
Kokkoniemi kertoo myös
vastanneensa Kiimingin Taksi Oy:n toiminnasta viimeiset kymmenen vuotta ja kuuluneensa Oulun Aluetaksin
hallitukseen sen perustamisvuodesta -90 asti.
Laakereille ei ole Kokkoniemi jäänyt makaamaan
eläkkeelle jäätyäänkään. Jo
taksiuran loppuaikoina hän
aloitteli talviasuttavan mökin
rakentamista Ylikiiminkiin ja
siinä on riittänyt puuhaa ensimmäiset kaksi eläkevuotta.
-Mökistä tuli loppulausunto viime viikolla, eli se
on nyt valmis sanoo Raimo ja kertookin että mökillä on tullut vietettyä niin
paljon aikaa, että hän aikookin vaimonsa kanssa todennäköisesti muuttaa mökille
pysyvästi lähitulevaisuudessa. Eläkesuunnitelmista kysellessä Raimo Kokkoniemi toivoo terveyttä riittävän
mökillä puuhasteluun ja jälkikasvun jeesaamiseen.

Uusia ajatuksia
ja omia ideoita
Kiimingin Yrittäjä Ry:n hallitukseen Raimo Kokkoniemen tilalle tulevalle Miika
Sutiselle Raimo antaa neuvoksi tuoda toimintaan mukaan uusia ajatuksia ja sanoa
rohkeasti ääneen omia ideoita, eikä antaa toisten johdatella liikoja, jotta toiminta
saisi uutta tuulta alleen.
Miika Sutinen kertoo tulleensa naisen perässä Oulusta Kiiminkiin kymmenisen vuotta sitten. Hän oli
ensin osakkaana toisessa saman alan yrityksessä, ennen
kuin aloitti oman yrityksen-

Kiimingin Yrittäjien uusi jäsen Miika Sutinen ja hallitustyöskentelyn jättänyt pitkäaikainen jäsen Raimo Kokkoniemi.
sä, Maalausliike RS-Installin,
yhdessä avovaimonsa kanssa
vuonna 2004. RS-Install tekee
maalaus- ja tasoitetöitä lähinnä rakennusliikkeille ja isoille organisaatioille, kuten Oulun kaupungille, ei juurikaan
yksityisille. Yritys työllistää
kymmenen työntekijää. Tällä hetkellä töitä tehdään Muhoksella Veturitien koululla,
sekä Oulun yliopistolla.
Kuluneen vuoden Sutinen
kertoo olleen töiden puolesta hiljainen ja ensi vuodesta
mies osaa odottaa jopa hiljaisempaa.
–Ala on jälkisyklinen. Jos
tänä vuonna aletaan puhumaan uuden koulun rakentamisesta, ensin siitä palaveerataan, sitten asiasta päätetään

ja vasta parin vuoden päästä
me pääsemme maalaamaan.
Niinpä tämän hetkinen taantuma tuntuukin RS-Installissa vuoden tai parin päästä.
Asia ei Miika Sutista huoleta, se kuuluu alan henkeen ja
sitä on osattava ennakoida.
Kiinnostuksen Kiimingin
Yrittäjien hallituksen toimintaan hän on saanut alunperin appensa Raimo Kokkoniemen kautta ja odottaakin
saavansa hieman omaa käden jälkeä näkyviin ja nuorempien yrittäjien mielipiteitä kuuluviin hallituksessa.
–Raimon kanssa hallituksen asioista on aina ohimennen juteltu, kertoo Sutinen.

Henna Hay

Kiitos asiakkaille
kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua

Jäälin Maja
p.050-370 1048
myynti@jaalinmaja.fi
www.jaalinmaja.fi

Rantakuja 10, 90940 Jääli

RT-Remontit Oy
0400-215780
•
•
•
•

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

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki
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Onnistuneet Kiiminkipäivät:

Teksti Jenny Kärki,
kuvat Heimo Turunen

Markkinahumua myös ensi vuonna

Huttukylän nuorisoseuran teltalla sai perinteeseen tapaan lohisoppaa. Suosio oli niin hyvä, että soppa myytiin viimeiseen kauhalliseen saakka.

Perunankuoret saivat kyytiä, kun kisattiin joukkuekisassa.

Kiimingin Fysioterapia Oy:llä oli Sykkeen aulassa monipuolinen palvelu.
Kiimingin Yrittäjien ja kunnan järjestämä Kiiminkipäivät –tapahtuma koettiin jälleen hyvin onnistuneeksi. Säät suosivat ja
hymy karehti lähes jokaisen markkinahumuun tutustuneen
tulleen kasvoilla.
5.-7.8. järjestetyn tapahtuman juontajana toimi Heikki Saarela ja tanssikansan menoa vauhditti tähtiesiintyjä Susanna
Heikki ja toisena iltana bilebändi Make It Shake. Musiikkipuoli oli muutenkin hoidossa, sillä yhteislaulutilaisuus, Kiimingin Hanurikerhon esitys, kansanlaulukirkko ja oululainen Severe bändi, pitivät huolta musiikin läsnäolosta.
Jäälin majan rannassa nähtiin teatteriryhmä Lakkojen
esittämänä Heikki Turusen kirjoittama ja Markku Hyvösen
dramatisoima näytelmä Simpauttaja. Teatterin ystäviä olisi
piisannut enemmänkin kuin Jäälin majan pihapiiriin mahtui.
Lauantaina 6.8. Kiiminkipäivät näytti myös perinteiseen tapaan kilpailuhenkiset kyntensä. Perunankuorinnassa, leuanvedossa ja naulanlyönnissä kilpailtiin aivan Suomen
mestaruustasolla. Lisäksi nähtiin KiimU:n Matti Koiviston
kahdella sormella leuanvedon maailmanennätysyritys. Perunankuorinnan SM-kisan joukkuesarjan voittajaksi tuli Kiimingin seurakunta, mutta heti perässä hyvänä kakkosena oli
Vasemmistoliiton joukkue.
Uutena ohjelmanumerona oli mm. Jäälin asukasyhdistyksen Peräkärrykirppis Jäälihallin urheilualueella.
Monet tahot ovat olleet huolestuneita tapahtuman säilymisestä kuntaliitoksen jälkeen. Yrittäjien ja kunnan yhteistyökokouksessa 17.11. vakuutettiin, että Kiiminkipäiviä ei olla oltu
missään vaiheessa lakkauttamassa ja tapahtuman säilyttäminen onkin erittäin tärkeää kulturellin paikallisidentiteetin säilymisen kannalta! Seuraavan kerran Kiiminkipäivien meiningistä päästään nauttimaan 9.-12.8.2012.

Ilmapallot kuuluvat markkinoille, ranualaisia ilmapalloa
kauppaamassa Kati Saukko ja Sirkka-Liisa Tuomaala
Pudasjärveltä, joille Kiiminkipäivät olivat ensimmäiset.

Hannuksen kyläyhteisön Grillikota-arpoja myytiin ja esiteltiin kylän toimintaa.

Leuanvedon SM-kisoihin valmistautuvat kilpailijat saamassa ohjeita ennen kilpailua.

Kiiminkiseura palkitsi Kiimingin vanhimpien rakennusten omistajat.

Päivien juontaja Heikki Saarela tenttaamassa päivillä vierailleita kansanedustajia: Pirkko Mattila, Risto Kalliorinne, Esko Kurvinen, Mirja Vehkaperä, Juha Sipilä ja Tytti Tuppurainen. Kukin kansanedustaja oli myös oman puolueensa teltalla tavaten siellä yleisöä.

Kiimingin Yrittäjien virvoketeltta palveli päivien aikana varhain aamusta aamuyölle
saakka.
Yleisöä oli jo lauantaiaamupäivällä runsaasti. Kuvanottohetkellä oli menossa Kiimingin Urheilijoiden järjestämää Hip Hop tanssiesitysnäytöstä.
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Kiimingin Yrittäjillä

30 vuotta

aktiivista toimintaa

Juhlapuhuja, Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma Kortesoja ja rouva Pirjo Kortesoja vaihtamassa ajatuksia Kiimingin Yrittäjien ensimmäisen puheenjohtajan
Veikko Tolosen kanssa.

Laulua esitti musiikki-pedagogi Nacera Ketroussi säestäjänään pianisti Pietu Halonen

Kiimingin Yrittäjät ry:n
30-vuotisjuhlaa
vietettiin
lauantaina 26.11. Alakylän
Toivolassa. Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma
Kortesoja mainitsi Suomen
Yrittäjien saaneen monia asioita hallitusohjelmaan, joskaan muun muassa verotusasioissa eivät kaikki yrittäjien
toiveet toteutuneet. Nyt toteutuvassa Tupo raamisopimuksessa yrittäjille tuli valitettava kolmen vuorokauden
lisähintalappu. Kysymys on
työntekijöiden koulutuspäivistä, mutta se tultaneen käsittämään ylimääräisiksi pekkaspäiviksi, arveli Kortesoja.
Yrittäjien suuri rooli on
työpaikkojen
tarjoajana.
Kuntalaisille tärkeää on sujuva arki eli kunnan tehtävänä
on luoda kuntalaisille, yrittäjille ja kaikille tahoille hyvät
olosuhteet elää ja yrittää, totesi tervehdyksessään kunnanjohtaja Jukka Weisell.
-Kaupan alalla on Kiimingissä ollut suuria investointeja ja Kiimingin keskusta tulee olemaan jo ensi kesänä
eri näköinen, kunhan nykyiset tie- ja katuremontit saadaan tehtyä.
Historiikin esitti hallituksen jäsen Mari Halkola. Yhdistyksen toiminnan
ensimmäiset 20 vuotta ovat
talletettuna Matti Tieksolan
kirjoittamaan Koitelin jälkeläiset –kirjaan.
Kiimingin ensimmäinen
elinkeinoasiamies
Juhani
Häkkilä vaikutti yhdessä aktiiviyrittäjien kanssa voimakkaasti Kiimingin Yrittäjien
perustamiseen. Yhdistyksen
perustava kokous pidettiin
tammikuussa vuonna 1981
kunnanvirastolla.

Puheenjohtajaksi valittiin
Veikko Tolonen ja sihteeriksi Marjatta Takkinen, joka
myöhemmin toimi myös puheenjohtajana. Puheenjohtajina ovat toimineet Tolosen
jälkeen Laila Heinonen, Marjatta Takkinen, Pentti Ollikainen, Raimo Kokkoniemi,
Mauri Halonen, Pentti Eskola, Hannu Tuohino ja nykyinen puheenjohtaja Lauri Mikkonen vuodesta 2009
lähtien.
Kiimingin Yrittäjäpalkinto
on jaettu vuodesta 1982 lähtien, jolloin palkittiin Kiimingin Sora Oy. Kiiminkipäiviä
on järjestetty pitkään yhdessä kunnan ja seurakunnan
kanssa. Eri yhdistykset ja järjestöt ovat olleet päivillä aktiivisesti mukana.
Avaussanoissaan Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Lauri Mikkonen totesi viimeisen kymmenen vuoden
aikana Kiimingin Yrittäjien määrän kolminkertaistuneen, mikä on ollut suurelta
osin Kide – Kiimingin kehityksen ja yrityshautomon ansiota. Tällä hetkellä jäsenmäärä on 145 ja määrä on
koko ajan kasvussa, kertoi
Mikkonen.
Laulua esitti helsinkiläinen musiikki-pedagogi Nacera Ketroussi säestäjänään
kempeleläinen pianisti Pietu
Halonen.
Tilaisuuden
juontajana
toimi Heikki Saarela ja päätössanat lausui varapuheenjohtaja Lauri Ojala.
Kiimingin Yrittäjät ja kunta palkitsivat Kiimingin Vuoden Yrittäjänä Olli Kuivamäen yrityksen - rakennusalaan
ja sijoittamiseen erikoistuneen KTC-Group Oy:n.

Mari Halkola esitti historiikin kuvin ja sanoin. Historiikki CD-Romia on saatavana 10 euron hintaan, tilaukset
mari.halkola@kiifys.fi.

Ensimmäisten onnittelijoiden joukossa oli OSAO:n aikuiskoulutusyksikön vetäjä sekä oppisopimuksia yrittäjille runsaasti tehnyt Unto Kärki Oulusta. Hän on toiminut
aikanaan myös Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien järjestösihteerinä.
Hopeiset ansiomerkit luovutettiin Riitta Kemppaiselle ja Tauno Sipolalle sekä
pronssiset ansiomerkit Aulis Roiniselle ja Hannu Tuohinolle. Lisäksi jaettiin timanttinen yrittäjäristi Riitta
Kemppaiselle ja Tauno Sipolalle. Pronssisen yrittäjäristin
sai Vilho Räihä.
Juhlan aluksi oli tervehdysten vastaanotto, jossa
kunnan ja seurakunnan lisäksi tervehdyksiä esittivät Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, lä-

hikuntien yrittäjäyhdistykset
sekä kiiminkiläisiä yhdistyksiä. Tervehdyksiä olivat vastaanottamassa puheenjohtaja
Lauri Mikkonen ja hallituksen jäsen Auli Ylipahkala.
Juhlan jälkeen tarjottiin juhlakahvit, jossa iltapäivä kului keskustelujen merkeissä. Illalla oli vielä Kiimingin
Yrittäjien pikkujoulu, jossa
oli runsaasti ohjelmaa.

Heimo Turunen

Juhlan jälkeen pidetyssä pikkujoulussa tämän vuoden
yrittäjäaktiivimaljan sai Jaana Kujala-Roininen. Maljan
ideoi vuonna 1989 puheenjohtajana ollessaan Raimo
Kokkoniemi, joka toimi edelleen maljan luovuttajana.

Järjestöaktiiveille kunniamerkit
Kunnioitettavat kolmekymmentä vuotta tänä vuonna
täyttänyt Kiimingin yrittäjät ry on pysynyt toiminnassa, koska toimeliaat järjestön jäsenet ovat puhaltaneet
yhteen hiileen vuosi toisen
jälkeen. Kiitoksena viime
vuosien aktiivisesta järjestötoiminnasta Kiimingin yrittäjät palkitsi syntymäpäiväjuhlassaan Aulis Roinisen ja
Hannu Tuohinon pronssisella ansiomerkillä!

Kumpaakin henkilöä yhdistää vaatimattomuus ja
uutteruus.
Järjestötoiminta on heille harrastuksen
omaista hengähdystä arkisesta raadannasta samanhenkisten ihmisten seurassa.
Etenkin Urakointi A. Roinisen vuonna 1996 perustanut
Aulis Roininen, uskoo että
päivästä toiseen jaksaminen
vaatii muutakin kuin vettä ja
leipää.
- Yrittäjällä on tänä päi-

Ansiomerkkien ja yrittäjäristien saajat Riitta Kemppainen, Tauno Sipola, Vilho Räihä, Aulis Roininen ja Hannu Tuohino.
vänä leipä tiukassa, joten
rankan työn lisäksi ihminen
tarvitsee harrastuksen vastapainoksi, kertoo Roininen.
Hannu Tuohino alkoi yrittäjäksi vuonna 1989, koska,

Tuohinon sanojen mukaan,
myöhemmin ihmistä harmittaa jos omia pöhköjä haaveitaan ei toteuta. Viimeiset
pari vuotta hänen Kiimingin
Omarakennus Oy -yrityk-

sensä on keskittynyt vuokraustoimintaan.
- Tulin mukaan järjestötoimintaan 90-luvun alussa,
koska olen aina ollut sellainen, että pyrin olemaan joka

paikassa mukana. Alussa
varsinkin järjestötoiminta oli
ensisijaisesti arjesta irrottautumista, kertoo Tuohino.

Jenny Kärki

KIIMINKI

Toiminnan mies täällä ja muualla
Eero Heikkinen on toiminnan mies ja kirjaimellisesti
joka paikan höylä: sillä hänen kättensä jälki on painettu ympäri maailmaa.
Kiimingissä miehellä on autohuoltamo Wagen service
& Co, jonka avajaisviikkoa
juhlittiin syyskuussa.
Autohuoltamossa
tehdään autojen vuosihuoltoja
ajoneuvokohtaisten huoltoohjelmien mukaisesti. Määräaikaishuollon yhteydessä
asiakas saa mukaansa huoltoraportin, jonka sisältöön
liittyy löytyneet viat ja läpikäydyt huoltokohteet.
Tutustumalla autohuoltamoon pääsee vasta raapaisemaan pintaa siitä kaikesta,
mitä Eero Heikkisellä on yritysmaailmassa meneillään.
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WSCO on osa Heikkinen Engineering Ky -huoltodivisioonaa, jonka tarkoituksena on
tuottaa huoltopalveluja asiakkaille ammattitaidolla.
Heikkinen
Engineering
Ky tuottaa kone-, mekaniikka-, talotekniikka-, energia-,
infra-, suunnittelu-, asennus.
ja urakointipalveluja yhdessä toimialojen ammattilaisten
kanssa. Yrityksen keskimmäinen strategia on tuottaa parhaan ja kestävimmän mahdollisen ratkaisun asiakkaille,
oli kyseessä pieni tai suuri toimeksianto.
Leica GPS/GNSS verkko
on toinen Suomeen rakennettava tukiasemaverkko, jonka
asentamisesta yritys huolehtii. Lisäksi Heikkinen omistaa HE Networks Oy Ltd:n,

joka on tehnyt yhteistyösopimuksen Telog Oy:n kanssa
mobiiliverkkojen rakentamisesta Suomen alueella. Jukka
Karpela Telog Oy:stä kertoo
että yritys on verkostomaisella liiketoimintakonseptilla toimiva valtakunnallinen
infra-alan kokonaispalvelujen tuottaja, jonka asiakkaina
ovat mm, suuret laitetoimittajat ja operaattorit.
Parhaillaan uutta toimistotilaa Kiimingin keskustaan
remontoiva Eero Heikkinen
yllättää monet monialaisen
toimintansa lisäksi ja myös
maantieteellisesti laajalla vaikutusalueellaan. Mies on käynyt asentamassa itse suunnittelemiaan pelletinpolttimia
USA:ssa, tehnyt Kiinassa
biomassapolttimen kehitys-

tä ja muiden muassa esitellyt konseptiaan Petro China Ltd:lle. Lisäksi hän on
käynyt tekemässä ABB tuulimyllygeneraattoreiden
huoltoja Japanissa Hokkaidon saarella sekä Gotsussa.
Heikkinen on antoi hyvän mielikuvan, kuinka hoitaa liikesuhteita ulkomaille
tyylikkäästi. Japanissa liikekumppanille on tapana antaa lahja, ja Kurki-nimisen
yhteisen projektin kunniaksi, Heikkinen hankki kalligrafia-tarvikkeet ja maalasi
kurjen. Lisäksi hän opetteli
nimensä japaniksi, jolla allekirjoitti taideteoksen, jonka
antoi liikelahjaksi paikalliselle kontaktihenkilölle. (jk)

• ripisipidennykset ja
tuuhennokset
• rakennekynnet
• Lipslifting Studio

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

Eero Heikkinen on käynyt Japanin Gotsussa asti tekemässä ABB tuulimyllygeneraattoreihin huoltotöitä. Kuvissa on
yksi monista USA:han asennetuista pelletinpolttimista. Kasvihuoneeseen on tehty kuumailmakattila, jolla voidaan lämmittää tilat syksyin keväin näin pidentäen kasvihuoneen vuosittaista käyttöaikaa. Taustan maisema on Gotsusta.

www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteen tie 15
91300 Ylikiiminki

Hyvää puuta Tehopilkkeeltä
Syyskuun 26. päivä Kiiminkiin avasi ovensa uusi yritys Oulun TehoPilke Oy.
Sami Karppinen ja Risto Oinas perustivat noutopihaperiaatteella toimivan lämpökuivattua
kuitupuuta
myyvän yrityksen, joka tällä hetkellä työllistää yrittäjien lisäksi kaksi muuta henkilöä.
Karppinen ja Oinas kuivaavat lähialueiden metsänomistajilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä hankittua
koivua noin 60 asteessa, jolloin saadaan erittäin korkea lämpöarvo lämmittämiseen. Puuta voi hakea joko
isommissa tai pienemmissä
erissä, ja tarpeen vaatiessa
polttopuukuormat voidaan
toimitaa kotiovelle asti.
- Alunperin oli tarkoitus pyörittää yritystä kahdestaan, ainakin näin aluksi, mutta toiminta pöyrähti
käyntiin niin vauhdilla, että
piti saada lisätyövoimaa.
Piti myös hommata toinen
kontti puiden lämmitystä varten ja kolmannellekin olisi ehkä tarvetta. Nyt
ajatuksena on pärjätä tällä

porukalla ainakin vielä pari
vuotta ja tutustua samalla tähän yritysmaailmaan, kertoo
Karppinen.
Miehet saivat loistavan
liikepaikan hyvän tuurin tai
kohtalon sanelemana. Vuokratonttilistoilta oli jo poistettu ilmoitus Honkimaan
yrityspuistossa sijaitsevasta tontista, mutta se oli jäänyt Karppisen tietokoneen
välimuistiin. Miehet saivat
vuokrattua tontin nipin napin ennen kuin se laitettiin

myyntiin, ja kätevä sijainti
onkin ollut suuri tekijä toiminnan alkuun potkaisijana.
- Tutustuimme Samin
kanssa asfalttihommissa, joita teimme monta vuotta yhdessä, ja siellä kemiat natsasivat heti. Minulla oli muhinut
monta liikeideaa päässä pitkään ja tämä pomppasi esille ja pyysin Samia hommaan
mukaan, Oinas kertoo.
Sekä Karppinen että Oinas ovat ensimmäistä kertaa yrittäjinä ja toimintatapo-

Aki Pirilä
045 631 4350
jen kehittämisen vapaus on
erityisesti herrojen mieleen.
Lisäksi palkallisena työskenneilleinä miehillä on
vahva näkemys siitä, miten
työntekijöiden kanssa ollaan tekemisissä.
- Siinä on suuri ero miten isot herrat kohteli meitä silloin kun olimme asfalttihommissa, verrattuna
siihen millaisia työnantajia
me olemme. Pojat ovat tykänneet olla täällä töissä,
toteaa Karppinen. (jk)

Heikki Väänänen
0400 493 573

Konesaumakattojen
ammattilainen

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

OMAKOTITALOJEN
- ylläpito
- kunnostus
- muutos

TehoPilke Oy:n Sami Karppisella ja Risto Oinaalla on myös toimistotilat Honkimaan yrityspuistossa.

Puh. 040 722 2900     www.takuujalki.fi
HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS 6000 EUROON ASTI.

KIIMINKI

3/2011

L E HT I

12

Kunnanjohtajan tervehdys:

Yrittäjien rooli työpaikkojen tarjoajana on ratkaisevan tärkeä
Yrittäjät ja kunta – mitä kosketuspintoja näillä toimijoilla on? Onko
vain niin, että yrittäjät yrittää ja
kunta tuottaa palveluitaan omalla
sarallaan?
Kiimingin, kuten muidenkin
kuntien tuloista, leijonan osa koostuu kunnallisverosta, yhteisöjen
maksamasta yhteisöverosta ja kiinteistöverosta sekä valtionosuudesta, joka sekin on osa verorahoitusta.
Ilman työpaikkoja ei ole veronmaksukykyä ja päinvastoin työttömyys
aiheuttaa kunnalle suorina ja kerrannaisvaikutuksina merkittävät
kustannukset.
Yrittäjien rooli työpaikkojen
tarjoajana on ratkaisevan tärkeä
– nyky-yhteiskunnassa toki tässä suhteessa on tarkasteltava koko
työssäkäynti-aluetta. Tämä lienee
se käytännönläheisin ja suppein
tarkastelutapa kunnan ja yrittäjien
suhteesta.
Sujuva arki on kuntalaiselle ensiarvoisen tärkeää ja se on myös
kilpailutekijä kuntien välillä. Arjen
sujuvuus koostuu monista asioista ja tarkoittaa meille itse kullekin
erilaisia asioita. Keskeisiä tekijöitä ovat ainakin palvelut ja liikkuminen. Merkittävä osa palveluista
on yritysten tuottamia – erityisesti
kaupan alalla, jossa meillä Kiimingissäkin on reilun parin viime vuoden aikana tapahtunut useita uusia
avauksia.
Kunnalla on roolinsa myös yksityisen palvelutarjonnan kehittymisessä. Kunnan tehtävänä on kaavoittaa ja rakentaa infrastruktuuri,
joka luo yrityksille hyvän toimintaympäristön. Olkoon esimerkkeinä vaikka Kiimingin ydinkeskustan parhaillaan käynnissä oleva
myllerrys tai Koitelin kehittäminen
tai ns. yritysalueiden imagohanke. Hienosta nimestään huolimatta
imagohanke on hyvin käytännönläheistä tekemistä, jonka tavoitteena

Kunnanjohtaja Weisell esittämässä Kiimingin kunnan
tervehdystä Kiimingin Yrittäjien 30-vuotisjuhlassa 26.11.

on nostaa Valtatie 20 varrella olevien uusien nousevien työpaikkaalueiden profiilia ja kohentaa näiden ympäristön tilaa. Tältä osin
myös yritysten on kannettava kortensa kekoon.
Uuden Oulun rakentamisessa vannotaan monituottajamallin nimiin. Monituottajamallilla tarkoitetaan, ettei kaupungin
tarvitse omana tuotantona tarjota kaikkia kuntalaisten tarvitsemia
palveluja, vaan yhä merkittävämpi
osa niistä voi olla yritysten tuottamia. Erityisesti hoivapalveluissa ja
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa laajemminkin yrityksillä
on yhä merkittävämpi rooli palveluiden tuottamisessa. Tässä mieles-

sä palvelusetelijärjestelmien kehittäminen on erityisen tärkeää.
Mitä se yrittäjähenkisyys on?
Eteläpohojalaasilla sitä tuntuu olevan veren perintönä, mutta meillä
veri tuntuu olevan hiukan ohuempaa. Kunta ja Kiimingin yrittäjät
ovat yhdessä BusinessOulun ja Yeskeskuksen kanssa laatineet kouluille yrittäjyys-asiakirjan. Asiakirjan
ja yhdessä suunniteltujen toimintamallien avulla pyritään vahvistamaan yrittäjyyskasvatusta sekä
koulujen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Kiimingin yrittäjät ovat tuoneet oman, vahvan panoksensa tähän työhön. Erityisesti
puheenjohtaja ja varapuheenjohta-

ja ovat osallistuneet aktiivisesti työryhmän työskentelyyn ja tuoneet
siihen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden näkökulmaa.
Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei toki ole kouluttaa yrittäjiä,
vaan vaikuttaa asenteisiin. Yrittäjähenkisyys on oma-aloitteisuutta ja
neuvokkuutta, jota ihmiset tarvitsevat selviytyäkseen menestyksellisesti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Yrittäjähenkisyyden
tunnusmerkkejä ovat voimakas sitoutuminen, valmius reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja kyky
toimia erilaisissa ympäristöissä.
Sitä on myös kyky ottaa selville asioita ja tulkita itse, mitä vaikutuksia muutoksesta saattaa olla omalle
toiminnalle. Nämä ovat tarpeellisia
ominaisuuksia yrittäjälle, mutta erityisen hyviä ominaisuuksia myös
työntekijälle ja tällöin voidaan puhua sisäisestä yrittäjyydestä.
Koulujen työelämään tutustumisjaksot eli ns. TET-jaksot ovat
yksi merkittävä yhteistyö-muoto kunnan ja yrittäjien välillä. Yrittäjyyskasvatus-työssä on kehitetty toimintamallia, joka tekee TET
-jaksoista mielekkään niin oppilaan kuin yrittäjänkin näkökulmasta katsottuna.
Yhdessä suunnitellut ja kirjatut käytänteet edistävät kiiminkiläisten yritysten toiminnan näkyvyyttä ja antavat oppilaille selkeän
kuvan erilaisten yritysten toiminnasta ja niihin liittyvistä tehtävistä
jo etukäteen. Näin voidaan edistää
ja helpottaa myös oppilaiden ohjausta TET –jaksojen aikana. Toimintamallin luomisen avulla halutaan
rohkaista mahdollisimman monia
Kiimingin yrittäjiä osallistumaan
TET –toimintaan ja mahdollistamaan nuorille mielekäs työelämään
tutustumisjakso, niin ettei se vie liikaa aikaa itse yritystoiminnalta.

Jo muinaiset roomalaiset totesivat, että tarvitaan leipää ja sirkushuveja. Tämä pätee myös Kiimingin yrittäjät -yhdistyksen osalta.
Jokavuotiset Kiiminkipäivät ovat
valtava voimainkoetus yhdistykselle, joka kantaa järjestelyvastuun
tapahtumasta. Vuodesta vuoteen
tuhannet kävijät löytävät tiensä
Kiiminkipäiville tapaamaan tuttavia ja viihtymään. Ohjelmaa on
kaiken ikäisille. Myös näytteilleasettajat ja kauppiaat tulevat
vuosi vuodelta Kiiminkipäiville.
Tapahtuman toteutuminen vaatii
valtavan määrän talkootyötä, josta
kuuluu suuret kiitokset Kiimingin
yrittäjien aktiivijäsenille.
Uusi Oulu syntyy reilun vuoden kuluttua. Kiimingin yrittäjät säilyvät kuntarakenteen
muutoksista huolimatta omana
yhdistyksenään. Tulevaisuudessa on tärkeää säilyttää kiiminkiläinen identiteetti. Kiimingin yrittäjät
tuovat siihen merkittävän panoksen jo pelkästään Kiiminkipäivien
muodossa. Toivon ja uskon, että
uusi Oulu ymmärtää pitäjäpäivien arvon ja tukee tapahtumaa entiseen tapaan.
Kunnalla ja yrittäjäyhdistyksellä on yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. vuosittain valita Vuoden yrittäjä. Jälleen kerran
oli ilo havaita, että tarjolla oli useita todella hyviä, kunniamaininnan
ansaitsevia yrityksiä.
Näillä sanoilla haluan toivottaa Kiimingin kunnan puolesta
Kiimingin yrittäjät –yhdistykselle
onnittelut aktiivisesta 30-vuotisesta toiminnasta ja kiittää hyvästä
yhteistyöstä ja kumppanuudesta.
Toivon menestystä tuleville vuosille, niin kullekin yritykselle kuin
yhdistyksellekin!

Jukka Weisell

Kuntien yhdistymisvalmisteluissa eletään kiireistä aikaa

Kiimingin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja ja yhdistymishallituksen jäsen
Marjo Korhonen.

- Uuden Oulun valmisteluissa on
meneillään hyvin hektinen vaihe.
Suurin osa palveluista siirtyy Ou-

lun järjestämisvastuulle vuoden
2012 alusta. Sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät kuiten-

kin vasta 1.8.2012, jolloin koulujen
lukuvuosi alkaa, kertoo Kiimingin
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja
yhdistymishallituksen jäsen Marjo
Korhonen.
Uuden Oulun johtamisjärjestelmätoimikunnan jäsenenä Korhonen
on ollut laatimassa uutta organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää.
Ensimmäisen ja toisen vaiheen rekrytoinnit ylimmän ja keskijohdon
valitsemiseksi ovat meneillään.
Seuraavan vuoden aikana päästään
kolmannen vaiheen rekrytointiin,
mutta suurimmaksi osaksi henkilökunta tulee työskentelemään entisissä tehtävissä ja siellä missä ennenkin. Kuntien yhdistymisen
muutosprosessi on aloitettu hyvissä ajoin, portaistetusti. Kun virallinen yhdistyminen 1.1.2013 tapahtuu, ollaan valmiimpia.
-Yhdessä yössä olisi mahdoton
tehdä kaikkia muutoksia, sanoo
Korhonen. Mutta kehitystä tapahtuu toki kuntien yhdistymisen jälkeenkin, hän muistuttaa, sillä siirtymäkauteen lasketaan menevän

kaksikin valtuustokautta.
Uuden Oulun kaupunginvaltuusto valitaan ensi vuoden syksyn
kunnallisvaaleissa ja uusi valtuusto
aloittaa heti vaalien jälkeen jo marraskuussa 2012. Valtuusto päättää
lopullisesti kaikki yhdistämishallituksen suunnitelmat marras-joulukuussa 2012. Yhdistämishallitukseen kuuluu yhteensä 20 jäsentä ja
paikkajako on suhteutettu kuntien
koon ja poliittisten voimasuhteitten
mukaan. Kiimingistä yhdistämishallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Marjo Korhosen lisäksi Aila Postareff-Jurvelin ja Mikko
Marjomaa.
Uuden valtuuston koko tulee
olemaan 67 jäsentä. Yhdistymissopimus jo turvaa sen, että kaikista
yhdistyvistä kunnista valitaan vähintään yksi valtuutettu ja varavaltuutettu. Kaupunginhallitus tulee
toimimaan ensimmäisen kauden
normaalia suurempana, 17 (13) jäsenen voimin.
Kiimingin
kunnanvaltuuston
14. marraskuuta pidetystä kokouk-

sesta Marjo Korhonen kertoo, että
kuntaliitosasiat eivät siellä suuremmin olleet esillä, vaikka veroäyristä
ja kiinteistöveroista päätettiinkin.
-Isoimmat päätökset järjestämisvastuusta on jo tehty Oulun alustalle. Viimeisestä talousarviosta itsenäisenä kuntana Kiiminki päättää
joulukuussa, mutta talousarvioita
on laadittu uuden Oulun yhteisten
ja yhdistymissopimuksen pelisääntöjen hengessä kaikissa kunnissa.
Ensi vuoden merkittävät asiat ovat
palvelujärjestelmässä ja palveluverkon laadinnassa ja harmonisoinnissa. Työtä siis riittää.
Marraskuun kunnanvaltuuston
kokouksessa päätettiin pitää ensi
vuoden tuloveroprosentti edellisen vuoden tasolla 20 prosentissa
ja kiinteistövero pysyy niin ikään
samana kuin ennen. Uuden Oulun
yhdistymishallitus on tehnyt linjauksen, jonka mukaan alueen yhdistyvät kunnat pitävät veroprosentit
nykyisellä tasolla.

Henna Hay

KIIMINKI

13

L E HT I

3/2011

Yrittäjät ja kunta
yhteistyössä Kiimingissä
Torstaina 17.11. Kiimingin kunnantalolla pidettiin Kiimingin yrittäjien ja kunnan yhteistyöryhmän kokous, johon saapui kiitettävä otos
kummankin osapuolen edustajia.
Agendalla oli puhetta Kiiminkipäivien tulevaisuudesta, Kiimingin
Vuoden Yrittäjän valinta, Business
Oulun terveisiä sekä 30-vuotisjuhlan sekä pikkujoulutapahtuman
asioita.
Lisäksi todettiin, että Kiimingin
Yrittäjät säilyy itsenäisenä yrittäjäyhdistyksenä, eikä sitä kuntaliitoksesta huolimatta yhdistetä esimerkiksi Oulun Yrittäjiin. Näin
paikallisuus säilyy yrittäjäyhdistysläisiä yhdistävänä tekijänä ja yhteisö ennallaan.

Kiiminkipäivät
halutaan säilyttää
Ensimmäiseksi käsiteltiin viime kesän Kiiminkipäivien onnistuminen:
ohjelmaan oli saatu jotain pientä
uuttakin tänä vuonna, ja lisäksi ilmat suosivat erittäin hienosti. Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja

Lauri Mikkosen mukaan paikalla
kävi myös kuusi kansanedustajaa,
joten tapahtuma noteerataan myös
kansallisesti korkealle.
Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että suuren yleisösuosion saa-

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että suuren yleisösuosion saavuttanut
Kiiminkipäivät -tapahtuma tulee säilyttää myös
Uuteen Ouluun siirryttäessä.
vuttanut tapahtuma tulee säilyttää
myös Uuteen Ouluun siirryttäessä. Kultturellin paikallisidentiteetin vaalimista jatketaan pitämällä paikkakunnan omat tapahtumat
entisellään, Kiiminkipäivät etunenässä. Tapahtumaa on haaveiltu
jopa yhdeksi Oulun 2013 juhlavuositapahtumaksi.
Yrittäjien 30-vuotisjuhlan järjes-

Tekniset palvelut siirtymässä
Oulun organisaation alaisuuteen

telyistä sanottiin vielä viimeinen sananen ja lisäksi varmistettiin ketkä
yhteistyöryhmästä pääsevät samana iltana pidettäviin Yrittäjien pikkujouluihin. Juhlallisuuksista puhuttaessa samalla päätettiin kuka
nimetään tällä kertaa Vuoden yrittäjäksi.
Sekä kunnan että yrittäjien laatimat listaukset olivat sattumalta täysin yhteneväiset! Vuoden yrittäjän
valinnan täytyi siis osua nappiin,
koska kumpikin puoli olivat tahollaan tehneet samat päätelmät Kiimingin onnistuneimmista yrittäjistä. Valinta oli lähes yksimielinen:
KTC Groupin Olli Kuivamäki, jonka yrityksen työllistävä vaikutus
alueella on erityisen huomattava.
Normaalisti vuoden välein pidettyä yhteistyöryhmän kokousta
suunnitellaan pidettäväksi seuraavan kerran jo kevään aikana. Seuraavien Kiiminkipäivien päivämääräksi lyötiin lukkoon 9.-12.8.2012.

Jenny Kärki
Kunnan yhdyskuntapalvelujen palvelujohtaja Mikko Ukkola kertoo,
että osa teknisen puolen henkilökunnasta alkavat taittamaan työmatkaa vuoden alusta Ouluun.

Kiimingin Yrittäjien ja Kiimingin kunnan yhteistyöryhmän kokoukseen saapui iloinen joukko keskustelemaan yhteisistä asioista torstaina 17.11.

Kiimingin kunnan teknisen puolen
henkilökunta on siirtymässä Oulun
kaupungin organisaatioon vuoden
2012 alussa. Osa työntekijöistä työskentelee jo nyt osittain Oulussa.
Kiimingin kunnan yhdyskuntapalvelujen palvelujohtaja Mikko Ukkola kertoo, että osa teknisen
puolen henkilökunnasta alkavat
taittamaan työmatkaa vuoden alusta Ouluun. Esimerkiksi maankäytön palveluiden henkilöstö siirtyy
kokonaisuudessaan Ouluun. Maankäytön palvelut käsittävät kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja mittauksen.
Ukkola kertoo että maankäytön
henkilöstön ohella hänen itsensäkin uusi toimipaikkansa tulee sijaitsemaan uudessa, Karjasillalle
rakennetussa virastotalossa, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen Ympäristötalossa. Muutto Ympäristötaloon käynnistyy jo tämän vuoden
puolella.
Omaan työnkuvaansa Mikko
Ukkola kertoo Oulun organisaation alaisuuteen liittymisen vaikuttavan siten, että laajat kunnalliset tehtäväkuvat ja vastuualue rajautuvat
ja sitä myöten omaan vastuualuee-

seen voi keskittyä aikaisempaa syvällisemmin.
Organisaatiota ja vastuualueita mietitään parhaillaan. Kuntalaisille saakka muutoksen ei pitäisi suuremmin näkyä. Palvelutaso
ensi vuonna tulee olemaan pitkälti sama kuin tänäkin vuonna. Asioita tullaan kuitenkin pikkuhiljaa yhtenäistämään tulevan Uuden
Oulun alueella. Lähtökohtana on
kuitenkin, että siirrosta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa Kiimingin kunnan palveluiden
saatavuudelle. Käydyissä neuvotteluissa onkin mietitty, miten lähipalveluita pystytään tarjoamaan
edelleen Kiimingissä ja muissakin
yhdistyvissä kunnissa, sen jälkeen
kun suurin osa viranhaltijoista on
siirtynyt Ouluun.
On kuitenkin hyvä varautua siihen, että yhteyksien ja toimikuvien hioutuminen vie oman aikansa.
Kiimingin kunnanvirastolla toimivassa yhteispalvelussa pyritään jatkossakin tarjoamaan kuntalaisille
lähipalvelua.

Henna Hay
kuva Jenny Kärki

Kiimingin yhteispalvelu

Puh. 050 316 7618
Sähköposti: yhteispalvelu@kiiminki.fi
Avoinna ma - pe klo: 9.00 - 16.00
Ajanvarauksella yhteispalvelua tarjotaan
myös ti ja ke klo: 16.00 - 17.00

Kiimingin kunta toivottaa
kaikille kuntalaisille

Hyvää Joulua!
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O. Jauhiaisen museo
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KEVÄT 2012

11.1. – 4.2.
8.2. – 10.3

Jaana Kokko-Alakärppä, Kosketus
Emilie Bernard, veistoksia,
Kanada yhteistyönäyttely
Iin Kulttuurikauppilan kanssa
��������������������������������������������
14.3. – 15.4.
Tiina Vehkaperä, veistoksia
����������������������������������������
���������������������������������������������
(kuvien mukana voi tulla nimi)
���������������������������������������������
18.4. – 20.5.
Kiimingin Koululaiset, Artkissa, Jokirannan,
�����������������������������������������������
Laivakankaan ja lukion oppilaiden töitä
�����������������������������������������
23.5. – 21.6.
Jyrki Poussu
�����������������������������������
������������� 27.6. – 25.8.
Yhteistyö näyttely Oulun Taidemuseon kanssa
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uuden henkilön tai jo työ����������
suhteessa
olevan
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Työn�����������������������������
yhteydessä ja pääasiassa
���������������������������������
työssäoppien
voi yritys kouluttaa
����������������������������������

Oppisopimuksella

����������������������������������������
TAPAHTUMAT
�������������������������������������������
�������������������������������������
la 18.2. klo 14 Taidekoulun helmikonsertti
�������������������

la 24.3. klo 14 LUMEN ALLA - eroottisia runoja

�����������������������
Esityksessä on runoja mm. Heli Slungalta ja
�������������������������������������
yrityksen
tarvitsemaan ammattiin. Ammatillisen ���������������������������������������
Anna-Leena Härköseltä. Runoissa naisen
������������������������������������
���������������������������������������
perustutkinnon
suorittaa henkilö, jolla ei ole
eläma esittäytyy rosoisen alkuvoimaisena ja
����������������������������������������
������������������������������������
kyseisen
alan koulutusta tai vain lyhyt alan työ- �����������������������������������������������
�������������������������������������������
rehellisenä. Runoissa tehdään matkaa pohjoikokemus. Ammattitutkinnon voi suorittaa henki- ������������������������������������
sesta etelään ja takaisin, avaudutaan menneelö, jolla�������������������������������
on jo alan perustutkinto tai usean vuoden ��������������������������������������������
seen ja toisten tarinoille. Naissukupolvien
�����������������������������������������
käytännön
työkokemus ammattialalta.
ketju ei katkea.
����������������������������������������
��������������������������������������������
Ohjaus: Sanna-Maija Karjalainen
Kysy lisää oppisopimuksesta koulutus����������������������������������������
liput 5 € sis museon pääsymaksun
suunnittelijalta
p.
010
27
21086.
�����������������������������������
Lisätietoa
myös: www.osao.fi/oppisopimus
������������������������

la 12.5. klo 14 Taidekoulun tutkintokonsertti
VITRIININÄYTTELYT OJ-museossa

T O R I K AT U 2 3 , 9 0 1 0 0 O U L U , P U H E L I N 0 1 0 2 7 2 1 0 8 6
AIKUISKOULUTUS@OSAO.FI,
W W W. O S A O . F I / O P P I S O P I M U S

talvikausi 2012
3.12. – 3.3.2012 tekstiilitaiteilija Ulpu Korpua
kevätkausi 2012
7.3. – 26.5.
kuvataiteilija Christelle Mas
kesäkausi 2012
30.5. 25.8.
kuvataiteilija Anja Kurikka

Lisää osaamista yritykseen
Kauneushoitola Vanilliinin
yrittäjä Kaisuleena Joenväärä on kehittänyt itseään yrittäjänä oppisopimuskoulutuksella.
Joenväärä aloitti vuonna 2008 yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-opinnot
ja sen jälkeen suoritti näyttötutkintomestari-pätevyyden.
Molemmat hän suoritti yrittäjätyönsä ohella. Yritysjohtamisen ohjelmassa hän teki
vaadittavat
kehittämistehtävät ja näytöt alueilta, jotka
hyödyttivät suoraan hänen
omaa yritystään.
Kaisuleena
Joenväärän
yritys Kauneushoitola Vanilliini toimii Jäälissä ja ensi keväänä sillä tulee täyteen kymmenen vuotta. Yritys tarjoaa
kokonaisvaltaista hyvinvointia, hemmottelua ja kauneutta ihastuttavissa tiloissa, Jäälin liikekeskuksessa.
- Vanilliini ei olisi olemassa nykyisessä laajuudessaan Pohjois-Suomen suurimpien joukossa, jos en olisi
käynyt yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Siitä
oli todella hyötyä yrityksen
kasvussa. Erityisesti osaamisen johtaminen on sydäntäni lähellä, koska minulla on
useita työntekijöitä. Myös
talouden johtaminen avasi
silmiäni, kertoo Joenväärä.
Naisyrittäjä koki myös
näyttötutkintomestarikoulutuksen tärkeänä lisänä, koska hän oli jo aikaisemmin
toiminut arvioijana koulujen
näyttötutkintoilaisuuksissa
sekä Taitaja-kisoissa. Hän sai
myös puhtia tavallisempiin

työssäoppimisprojekteihin,
eli useasti vuodessa toimintaan osallistuvien työharjoittelijoiden ohjaamiseen.
- Yrittäjyys oli tietoinen tavoite jo kosmetologikoiluun
mennessä. Isäni oli yrittäjä, joten se on verissä. Aluksi
työllistin vain itseni, ja pian
alkoi laajeneminen asiakaskunnan tarpeiden mukaan.
Minulla on työssä neljä kosmetologia sekä yksi ”jokapaikanhöylä” eli moniosaaja, Joenväärä kertoo ja jatkaa:
- Nautin työstäni kosmetologina, yritysjohtajana, kouluttajana sekä näyttötutkintomestarina. Kaikki on lähellä sydäntäni, ja kaikista
näistä saan itselleni hyvän
mielen, sekä tunnen olevani
oikeassa ammatissa.
Koulutusten myötä Joenväärän osaaminen on karttunut huimasti. Hän suosittelee koulutuksia yrittäjille,
jotka haluavat kehittyä ja kehittää yritystään, koska koulutuksen tiimoilta saa paljon
apua ja vinkkejä menestykselliseen toimintaan.
- Jos yrittäjä toimii yhteistyössä ammattikoulujen
kanssa, niin näyttötutkintomestarikoulutus on hyvä
lisä omaan osaamiseen, vaikkei viikoittain olisikaan arviointeja tehtävänä. Minä olen
saanut siitä koulutuksesta
hyvät opit ihan päivittäiseen
työntekijöidenikin arviointiin ja ohjaamiseen, kertoo
Joenväärä.
Joenväärän koulutusjärjestelyistä ja rahoituksesta
vastasi Oulun seudun am-

Anu Määttä-Talala

TILA - AIKA
O. Jauhiaisen museossa 23.11.-17.12.2011

Kaikki mikä tapahtuu ympärillämme, tapahtuu tilassa ja ajassa. Aikaan ja tilaan liittyy läheisesti myös liike. Luonnossa
liikkuminen saa aikaan erilaisia aistimuksia, hetkiä, jotka liittyvät muistissamme mielikuviksi. Kuvataiteilija Anu Määttä-Talalan teosten taustalla on ajatus maisemasta. Maisema
on etääntynyt tutkittavaksi kohteeksi, jota voidaan katsoa lyhyenkin aikaa sivusilmällä. Teoksissa liukuvat ohi puunrungot, maaston värit ja heijastuvat vesien pinnat. Tämä hetki
voi piirtyä mieleen kuvan lailla.
Luonnossa oleva tila kulminoituu Määttä-Talalan työskentelyssä pohdinnalliseksi visualisoinniksi. Teoksilla on yhteys vuorovaikutteiseen tilaan. Tilateoksissa ovat läsnä valot,
varjot, värit ja muodot. Tila on tunne jostakin ympäröivästä.
Teokset ilmentävät taiteilijan suhdetta luontoon.
”Töissäni olen halunnut yhdistää maalauksen ja kolmiulotteisen tekniikan. Materiaaleina olen käyttänyt mm. puuta, hiekkaa, liimaa ja akryyliä. Töissäni värit kiinnittävät
ympärillään olevan valon ja heijastavat sen entistä voimakkaampana. Valo varjoineen saa teokseni hehkumaan.” (Anu
Määttä-Talala)
Määttä-Talala on lähtöisin Kiimingistä. Hän opiskeli Rovaniemellä Lapin yliopistossa kuvataiteen opettajaksi ja täydensi taiteen maisterin opintojaan kuvataiteen sivuainelaudatur- opinnoilla. Tällä hetkellä hän toimii Haapajärvellä
kuvataiteen opettajana. Määttä-Talala on pitänyt näyttelyitä
mm. Rovaniemellä, Oulussa, Kalajoella ja Haapajärvellä sekä
osallistunut myös yhteisnäyttelyihin.
O. Jauhiaisen museo on avoinna ke klo 13-19, to - pe klo 11-17
ja la klo 12-16. Museo on suljettu su-ti. Liput 2 / 1 €.

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

VKK-Media Oy

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

Kauneushoitola Vanilliinin yrittäjä Kaisuleena Joenväärä
nauttii työstään.
mattiopiston (OSAO) Aikuis- Ja työpaikkakoulutusyksikkö.
Yritysjohtamisen
koulutuksesta ja näyttöjärjestelyistä vastasi Johtamistaidon opisto ja näyttötutkintomestariohjelmasta Oulun
seudun ammattikorkeakoulu.
OSAO:n aikuiskoulutuksesta yhteyspäällikkö Unto
Kärki kertoo, että yrittäjät
voivat kouluttautua oppisopimusrahoituksella aivan
kuten yrityksen työntekijätkin. Kiimingin alueelta on
tällä hetkellä 18 yrittäjää erilaisissa
koulutusohjelmissa. Etupäässä he suorittavat
yrittäjän ammattitutkintoa
tai yritysjohtamisen ohjelmaa, tai jotakin itse ehdottamaansa täsmäkoulutusta.
OSAO:n toiminta-alueella kaikkiaan yli 350 yrittäjää

vahvistaa osaamistaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen kestävissä ohjelmissa.
Kaikissa koulutuksissa on
lähtökohtana yrittäjän omat
ja yrityksen tarpeet.
OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö on
suurin oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Oulun alueella ja koko Pohjois-Suomessa. Vuositasolla kaikkiaan
noin 2300 oppisopimusopiskelijaa suorittaa ammatillista tutkintoa tai -pätevyyttä
oman työnsä ohessa. Lehden
ilmestymispäivänä kiiminkiläisiä oppisopimuslaisia on
70, yrittäjät mukaan lukien.
OSAO:lta kerrottiin, että joukossa on tällä hetkellä myös
kaksi kunnan viranhaltijaa.

Jenny Kärki

myynti • valmistus • asennus • huolto
Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello
Puh. 08-514 4300 • Fax: 08-514 4344
Lauri Mikkonen myynti
puh. 040 511 7366
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Työ elämään - nuorten ammatti- ja kesätyötreffit
17.1.2012 Oulu
Aika: 17.1.2012
Paikka: Oulun kaupunginteatteri
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu ennakkoon 15.12.2011 mennessä sähköpostilla osoitteeseen oulu.tyonantajapalvelut(at)te-toimisto.fi tai puhelimitse Leena Huhtala 050
3962323 tai Anna Palinsaari 050 396 2330. Toimi nopeasti, sillä paikkoja on rajoitetusti!
Tarvitsetko kesätyöntekijöitä?
Haluatko näkyvyyttä nuoria työllistävänä työnantajana?
Yrityksille on tammikuussa 2012 tarjolla maksuton mahdollisuus hankkia näppärästi
kesätyöntekijöitä ja esitellä toimintaansa. Tule mukaan Työ elämään - nuorten ammatti- ja kesätyötreffit 2012 - tapahtumaan ja tavoitat tuhansia osaavia nuoria!
Oulun kaupunginteatterilla 17.1.2012 järjestettävässä tapahtumassa yritys saa käyttöönsä sähköpistokkein varustetun pöydän esittelypisteen rakentamista varten.
Keväällä 2011 kesätyötreffeille osallistui yli 2000 kesätyönhakijaa. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Oulun seudun TE-toimisto, Oulun kaupungin työllistämis- ja nuorisoasiainkeskus sekä BusinessOulun DRAIVI Primus -hanke (ESR).

Laaja-alainen tuki yrityksille
Kaikki BusinessOulun palvelut myös Kiimingissä
Ensimmäinen konkreettinen
ilmentymä vuoden 2013 tapahtuvalle
kuntaliitokselle oli BusinessOulun syntymä kuluvan vuoden alussa.
Tuolloin kaikkien viiden liittyvän kunnan elinkeinotoimen yksiköt yhdistivät toimintansa saman katon alle
muodostaen yhteisen elinkeinopolitiikan ja yrityspalvelujen tuottajan. BusinessOulu
tarjoaa kaikki yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun ja kan-

sainvälistymiseen liittyvät
palvelut Oulun seudulla toimiville yrityksille myös kuntien omissa toimipisteissä.
BusinessOulun toimipaikat
sijaitsevat Oulussa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa. Näin ollen myös
Ouluun yhdistyvien alueiden yrittäjiä palvellaan siis
jatkossakin lähellä omaa toimintaansa.
BusinessOulun tehtävät
on organisaation sisällä jaettu käynnistymis-, kehittä-

mis-, kasvu- ja kansainvälistymispalveluihin. Lisäksi
toimintaan kuuluvat sijoittumis- ja kongressipalvelut.
Kattavat ja laadukkaat palvelut halutaan saada lähelle yrittäjiä, joten tavoittetavuuskynnystä on alennettu
yhdistämällä eri toimijoiden
palveluita ja luomalla yhden luukun – toimintaperiaate. Näin helpottuu myös
kehittyvän yrityksen ohjaaminen saumattomaan palveluputkeen, joka kattaa yri-

tyksen koko kehityskaaren.
BusinessOulu toimii tiivissä
yhteistyössä ELY-keskuksen,
TE-toimiston sekä Oulun
seudun Uusyrityksen kanssa. Viime aikoina tähän yhteistyöverkostoon on erityisesti panostettu ja roolituksia
on selkeytetty. Asiakas hyötyy siitä, kun tunnetaan eri
toimijoiden vahvuudet ja yhteistyö on aitoa eri organisaatioiden kesken ja ohjaaminen
oikealle palvelutiskille on
nopeata.

Nopean palvelun lupaus
BusinessOulun
Kiimingin
toimistossa palveluneuvojana toimii Merja Aikio ja yritysneuvojana Timo Paakkola, ja heidän toimipaikkansa
sijaitsee edelleen Kiimingin
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kunnan virastotalolla, osoitteessa Lempiniementie 2.
Timo Paakkola keskittyy
pääosin aloittavien sekä jo
pitempään toimineiden yrittäjien yritystoiminnan kehit-

Merja Aikio on
erinomainen
kontakti koko
BusinessOulun
palvelutarjontaan.

Oivalluksia ja ratkaisuja
yrityksen liiketoiminnan
kehittämiseen koulutuksen
ja valmennuksen keinoin
BusinessOulu järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa useita käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutuksia.
Aiheina ovat mm. myynti, markkinointi, asiakkuudet,
strategia, taloushallinta, juridiikka sekä tuote- ja palvelukehitys. Osaajat pärjäävät aina!
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät
osoitteesta www.businessoulu.com

Kasvata yrityksesi arvoa!
Liiketoimintavalmennus
kehityshakuisille yrityksille

BusinessOulu ja Balentor Oy järjestävät liiketoiminnan valmennusohjelman Oulun seudun yrityksille.
Valmennus on suunnattu erityisesti alkuvaiheen (05v) yrityksille.
Miksi lähteä mukaan?
– Osallistumalla valmennusohjelmaan sinulla on
mahdollisuus parantaa yrityksesi myyntituloksia
sekä kasvattaa yrityksesi arvoa. Tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden menestyä kilpailussa entistä paremmin.
Valmennusohjelman ytimenä on kunkin osallistujan
liiketoiminta sekä sen monipuolinen kehittäminen.
Tarjoamme asiantuntijoiden henkilökohtaisen sparrauksen- ja ohjauksen osallistujien käyttöön. Keskeisiä teemoja ovat mm. yrityksen strategian kehittäminen, tulosta tuova markkinointi- ja myyntityö sekä
yrityksen johtamisen kehittäminen. Valmennusohjelman toteutus alkaa helmikuussa 2012.
Ohjelma
Kasvustrategian kehittäminen ja toimeenpano (2pv)
21.–22.2.2012
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen (2pv)
22.–23.3.2012
Prosessien ja toimintamallien kehittäminen (2pv)
26.–27.4.2012
Hintatiedot
Valmennusohjelman kokonaishinta on
400 € + alv / osallistuja
Ilmoittautumiset ja lisätietiedot:
p. 040 726 1842
salla.hirvonen@businessoulu.com

Yhteystiedot
www.businessoulu.com

Timo Paakkola jalkautuu myös kentälle kertomaan eri
palveluista. Tässä Nokian Bridge-tukiohjelman yrittäjyystapahtumassa tänä syksynä.

tämiseen auttamalla muun
muassa
yritystoiminnan
käynnistämisessä, rahoitusneuvonnassa, markkinoinnissa ja mahdollisten tukien
ja rahoitusten hakemisessa.
Merjan puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa
tarpeissa: Kiimingissä järjestettävät koulutukset ja tilaisuudet, BusinessOulun palvelut – asiakasneuvonta ja
palvelutarpeiden kartoitus.
Merjan kautta voit myös va-

rata ajan yritysneuvoja Timo
Paakkolalle.
BusinessOulun myötä kiiminkiläisillekin
suunnattu palvelutarjonta on laajentunut ja liikelaitoksen
yli 70 henkilön asiantuntijaverkosto on käytettävissä
myös Kiimingin asiakkaille.
Sekä Merja että Timo auttavat mielellään kartoittamaan
parhaimman palvelukokonaisuuden yrityksen tarpeisiin nähden.

Merja Aikio, palveluneuvoja
merja.aikio@businessoulu.com
Puhelin: 040 7012 835
Timo Paakkola, yritysneuvoja
timo.paakkola@businessoulu.com
Puhelin: 045 893 2000
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Löytyisikö Kiimingistä yrittäjiä, joita yhdistäisi halu kehittyä markkinoinnissa yhteisen
markkinointipiirin
merkeissä? Haussa on pieni
porukka, joka tapaisi kerran
tai pari kuukaudessa. Aiheet
valitsisimme osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Alussa olisi tavoitteena
4-5 tapaamiskertaa.
Koollekutsujana on markkinoinnista innostunut Jari
Pekkarinen, joka on aloitteleva yrittäjä Jäälistä. Hän on
aiemmissa
ammateissaan
markkinoinut ja myynyt kännykkäteknologiaa ja lääketieteen laitteita.
- Halu oppia lisää mielenkiintoisesta aiheesta on edelleen tallella, Pekkarinen lisää.

Pekkarinen kokosi alustavasti
keskustelunaiheita
yhteisiin tapaamisiin. Mitä
esimerkiksi voisi olla nykyaikainen markkinointi pienessä yrityksessä. Pohditaan mitä viestitään, kenelle
ja miksi, ja kuinka tarpeellista suunnitelmallinen markkinointi on.
Lisäksi Pekkarinen haluaisi keskustella puhelimen,
kirjeen ja sähköpostin rooleista yrityksen suoramarkkinoinnista ja kuinka tehdä
yrityksen postituslista. Myös
asiakasrekisterin käyttö ja
henkilöstörekistereitä koskevat lait olisi hyvä nostaa esille tässä yhteydessä.
Mikä on hyvä mainos? Perinteistä mainostusta käsittelevällä oppitunnilla porukka

voisi pohtia mitkä mainosmediat ovat kannattavia.
Mitkä olisivat yrityksen kotitehtävät, jotta mainostoimisto voi tehdä oman osuutensa
hyvin kohtuuhinnalla.
Perinteisten mainostamisen lisäksi voitaisiin myös tutustua internetin keinoihin.
Mitä esimerkiksi kotisivuilla halutaan saada aikaan ja
kannattaako hakukonemainostus tai Facebookkiin liittyminen. Erityisesti askarruttaa kuinka lisäkävijöitä voi
saada yrityksen kotisivuille
tai nettikauppaan.

Ota yhteyttä:
jari.pekkarinen
@technostrix.fi
Puh. 050 486 0875

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

Hanhitie 13 90150 Oulu
Puh. (08) 818 0100

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

Anna itsellesi tai läheisellesi kunnon lahja
Hanki lahjakortti KiimU:n kuntosalille tai ryhmäliikuntaan.
Yritykset ja yhdistykset meiltä saatte henkilöstöllenne
erilaisia lajiesittelytunteja. Tiedustele
tarjonnasta: kiimu@kiimu.fi

Kimmoke-toimitalo, Teollisuustie 12
90900 Kiiminki. www.kiimu.fi

Jari Pekkarinen oli mukana Kiimingin Yrittäjien syyskokouksessa ja ehdotti siellä markkinointiasiaan perehtymistä. Ehdotus sai kokouksessa kannatusta.

Tuoreus. Laatu.
Oikea hinta!
6789
01 2345
4318 70
4318

MA IJA
456
ME IKÄ LÄI NEN ARI NA 082
0 3 123
AUP PA
OSU USK

Atria vilaporsaan
juhlakinkku
n. 7 kg pakaste

Myllyn Paras
torttutaikina
500 g

Rainbow
kahvi 500 g

3
29
1
99
2
95
kg

pkt

Jouluinen

Noutopöytä
pe-su 16.-18.12. kl
klo 11-18
• Runsas salaattipöytä
• Lämmin noutopöytä

- kinkkua, kalaa, jouluiset laatikot ja lisukkeet

• Jälkiruokana kahvi,
tee tai kaakao
Yrittäjä,
varaa henkilökunnallesi joululounas meiltä!
Ennakkoon varatuista yli 10 hlö:n ryhmätilauksista 10 % alennus.
Varaa ruokailu puhelinnumerosta
044 7884 870.

10,90

pkt

Palvelemme sunnuntaisin 12-21!
Kiiminki
minki
mink

Kiiminki

ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-21

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