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TOUKOKUU

Lokakuussa Oulussa yhdistetään voimat
suomalaisen yrittäjyyden hyväksi yrittäjien
suurtapahtumassa. Tule mukaan!

1 / 2012

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut!

www.yrittajapaivat.fi

Kiiminkipäivät lähestyy!
KIIMINKIPÄIVÄT 9.-12.8. LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

Lokakuussa Oulussa yhdistetään voimat
suomalaisen
yrittäjyyden hyväksi yrittäjien
KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE
suurtapahtumassa. Tule mukaan!

Kukkiva, karaistunut,

Kiimingissä kasvanutOhjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut!

orvokki 20 kpl /10€, 10 kpl/7€

www.yrittajapaivat.fi

Lokakuussa Oulussa yhdistetään voimat
suomalaisen yrittäjyyden hyväksi yrittäjien
suurtapahtumassa. Tule mukaan!

Paljon kukkivia ruukkukukkia
Kestävät omenapuut 30€/kpl, 55€/2 kpl

Ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkanut!

www.yrittajapaivat.fi

PUUTARHAMULTAA 4€/50L,
20€/6 säkkiä (0,067 sent.litra)
(myös peräkärrykuormat)
Avoinna 8-18 joka päivä, myös la-su
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

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

Tervetuloa
Oulun seudun
omaan pankkiin!
Omistajajäsenenä hyödyt asiakkuudestasi eniten.
Osuuspankki on paikallinen ja itsenäinen pankki, jonka omistavat sen asiakkaat.
Omistajajäsenenä omistat osan pankkiasi ja hyödyt keskittämiseduistamme.
Oulun OP:n omistajajäsenenä sinulla on mahdollisuus saada osasi pankin menestyksestä. Omistajajäsenyys tuo etuja, jotka näkyvät sinulle pankkipalveluista saatavina
lisäetuina.

Meiltä saat OP-bonusta pankki- ja vakuutusasioistasi.
OP-bonus on meidän tapamme jakaa tulostamme omistajajäsenillemme. OP-bonusta
kerryttävät lainan lisäksi ihan tavalliset pankkiasiat, kuten talletukset ja lukuisat sijoitusrahastot sekä Pohjolan perheen, kodin ja ajoneuvojen (Mitta- ja Autoturvan) vakuutusmaksut. Liity nyt omistajajäseneksi ja keskitä pankki- ja vakuutusasiasi Oulun OP:hen!
Parhaiten saat käyttöösi sinulle kuuluvat edut, kun soitat ja varaat ajan numerosta
010 2535 014 ja tulet käymään.

Tervetuloa!

www.ktcgroup.

Saat OP-bonuksia pankki- ja vakuutusasioinnistasi. OP-bonuksia kertyy kuukausittain, kun asiointisi meillä on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa. Asioinnilla tarkoitetaan
esimerkiksi lainojen, säästöjen ja sijoitusten yhteismäärää. Mukaan lasketaan myös vakuutusmaksut niinä kuukausina, kun vakuutuslasku on maksettu. OP-bonusta kertyy
pankkiasioinnin lisäksi Pohjolan kodin, perheen ja ajoneuvojen (Mitta- ja Autoturvan) vakuutusmaksuista, myös OP-bonuksilla maksetusta osuudesta.
010-puheluiden hinnat: Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puhelu + 0,0595e/min, matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min (alv. 23 %)
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Malliesimerkki yrittäjien ja kunnan yhteistyöstä
Kiimingin kunnan sivistystoimenjohtaja, tilaajajohtaja Juha Aho kutsui koolle pari vuotta sitten yrittäjistä ja
koulutoimen edustajista kootun työryhmän, jossa mukana olivat myös Business Oulu ja YES-keskus. Tehtävänä oli selvittää ja kehittää yrittäjyyskasvatusta kunnan
eri kouluasteilla.
Työskentelyn alussa tehtiin kartoitus vallitsevasta tilanteesta. Opettajille ja oppilaille suunnatussa kyselyssä, sekä työryhmän keskusteluissa kävi selväksi, että
pelkkä yrittäjyysnäkökulma ei riitä, vaan on paneuduttava laajemmin koulujen ja työelämäyhteyksien tarkasteluun. Kävi ilmi, että koulujen ja yrityksien välistä yhteistyötä on kehitettävä mm. TET-jaksojen osalta.
On luotava järjestelmä, joka helpottaa oppilaiden sijoittumista harjoittelupaikkoihin nykyistä huomattavasti helpommin. Tiiviin työskentelyn ja monen kokouksen, sekä pienempien työryhmien työn tuloksena on
aiheesta laadittu asiakirja, jonka ohjausryhmä on hyväksynyt. On huomioitavaa, että tavoite ei suinkaan ole
kasvattaa kaikista oppilaista yrittäjiä, vaan nostaa esille
sisäistä yrittäjyyttä ja sitä kautta antaa valmiudet tulevaisuuden haasteisiin.
Kiimingin hanke on herättänyt kiinnostusta laajalti ja
esimerkiksi asiakirjan julkistamistilaisuudessa oli edustajia Uuden Oulun koulutoimesta, sekä naapurikuntien

yrittäjäjärjestöistä. Aiheesta lisää toisaalla lehdessämme.
Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät järjestetään Oulussa 19.-21.10.2012. Teemana on” Yhdessä ote on vahvin”
Alueellisesti teema on ajankohtainen siinä mielessä, että
Uusi Oulu aloittaa toimintansa 2013 alussa ja yhteenkuuluvuutta ja yhteen hiileen puhaltamisen meininkiä
tulee kaikilla tavoin kehittää. Yrittäjänäkökulmasta yhdessä tekeminen ja verkostoituminen parantavat merkittävästi yrityksien ja yrittäjien toimintaedellytyksiä.
Koska Yrittäjäpäivät on tällä kertaa likimain kivenheiton päässä Kiimingistä, on tarkoitus koota yhteen suuri
joukko yrittäjiä ja perheenjäseniä osallistumaan tapahtumaan. Esitän, että jo nyt hyvissä ajoin merkitään ajankohta kalenteriin ja lähdetään teeman hengessä liikkeelle.
Kevät on saapunut ja Kiiminkijoki on vapautunut
jääpeitteestään, nauttikaamme kaikki ympärillämme tapahtuvista luonnon ihmeistä. Tulevana viikonloppuna
vietetään Äitienpäivää, yrittäjien puolesta parhaimmat
onnittelut kaikille Äideille.
Hyvää kevättä ja alkavaa kesää

Lauri Mikkonen
Puheenjohtaja Kiimingin Yrittäjät ry

Kiiminkipäivät 9.-12.8.
Mikael Konttinen ja Nelinpeli esiintyy torialueella perjantaina, lauantaina Tuuli Tarkkonen Huttukylän nuorisoseuralla

Kiiminkipäivillä esiintyvää Mikael Konttista säestää yhtye
Nelinpeli.

Kiiminkipäivät lähestyy taas
hyvää vauhtia ja tapahtuman
päivämäärä sijoittuu tuttuun
tapaan elokuulle, ennen koulujen alkua 9.-12.8. Kyseessä on siis Kiimingin Yrittäjät
ry:n vuotuinen voimanponnistus, tapahtuma koko perheelle, jonne kiiminkiläiset
ja kaikki muutkin kynnelle
kykenevät ovat tervetulleita nauttimaan markkinahumusta sekä toiminnallisesta

ohjelmasta.
Kiiminkipäivien pääesiintyjä, Mikael Konttinen ja Nelinpeli esiintyy perjantaina
torialueella
Perinteiseen malliin kisataan jälleen naulanlyönnin,
perunankuorinnan sekä leuanvedon suomenmestaruuksista.
Paikalla on myös aikaisempien vuosien tapaan paljon markkinamyyjiä sekä

kahvi-, makkara- ja makeiskojuja ja tietenkin paikallisten seurojen toiminnallisia
pisteitä ja arvontoja. Raahen
Zetori-kerho tuo myös vanhoja traktoreita näytille yleisön ihmeteltäväksi.
Huttukylän nuorisoseuralaiset myy lohikeittoa ja Huttukylän nuorisoseuran talon
uuden juhlasalin avajaistanssit humpataan ja jenkataan
Tuuli Tarkkosen tahtiin lau-

Yrittäjien perheretki Rukalle
Kiimingin yrittäjät järjestivät laskettelu- ja hiihtoretken Rukan hulppeisiin maisemiin 17.-18.03.2012
Perjantaina aamulla varhain noin neljänkymmenen henkilön joukko aikuisia, lapsia ja nuoria lastautui
hiihto- ja lasketteluvälineineen Materon Aimon bussiin
ja matkalle päästiin aikataulun mukaisesti. Matkalla Ylipahkalan Aimo järjesti laajasti yleistietoakin vaativan
tietokisan. Joukkuekilpailuna pidetyn vaativan kysymyssarjan parhaiten selvitti
Arto Orreveteläisen joukkue.
Taivalkoskella vietettiin tau-

koa ja nautittiin hieman virvokkeita, sekä kerrattiin vielä jännittävän tietovisan
kulkua. Perillä majoituttiin
aivan Rukan ydinkeskustaan
ja varsinkin nuoremmalla
väellä oli jo kiire rinteeseen.
Varttuneemmat osallistujat
valloittivat hotellin vieressä sijaitsevan nuotiopaikan
ja pian olikin jo nokipannukahvit porisemassa ja herkulliset makkarat kuumenemassa. Päivän kohokohta oli
monen mielestä huikea pulkkamäkikisa. Olosuhteet olivat vaativat ja paremmuutta
haettiin monella eri tyylillä
ja taktiikalla. Tuomareiden

tehtävä ei ollut tälläkään kerralla helppo, jännittävän kisan aikana jätettiin protesteja ja vastaprotesteja. Tulokset
saatiin lopulta vahvistettua ja
palkinnot jaettua. Vaikutusta kilpailun jännitykseen ja
kiihkeyteen oli myös Kiimingin kunnan, Osuuspankin ja
Halpa-Hallin
lahjoittamilla erinomaisilla palkinnoilla,
lämmin kiitos lahjoittajille.
Illan hämärtyessä kilpailujen
ja ulkoilun uuvuttamat matkalaiset hakeutuivat huoneistoihinsa lepäämään ja
keräämään voimia seuraavan päivän koitoksia varten.
Sunnuntai-aamu valkeni au-

antaina 11. elokuuta.
Kiiminkipäivien ohjelmassa on luvassa myös markkinatanssien lisäksi muuta
musiikkia ja tarkka ohjelma
julkaistaan ennen Kiiminkipäiviä julkaistavassa Kiiminki–lehdessä sekä kunnan
nettisivuilla. Kaikki joukolla
mukaan! (jk)

MÄENLASKUKISAN
TULOKSET

Mäenlaskunäyte.

rinkoisena ja napakka pakkassää ei vaikuttanut laskettelijoiden ja hiihtäjien intoon,
vaan kaikki aika kotiinlähtöön saakka hyödynnettiin.
Kotimatka sujui myös lep-

poisissa merkeissä ja matkaväki suunnitteli jo uusia reissuja.

Lauri Mikkonen

Lapset alle 10 v: 1. Joonas Kotikangas, 2. Aleksanteri Tuohino,
3. Maiju Orreveteläinen, 4. Anni
Orreveteläinen, 5. Veeti Roininen, 6. Liisa Eskola ja Veeti Kotikangas.
Nuoret ja naiset: 1. Eino Roininen ja Eemeli Roininen, 2.
Anitta Tuohino, 3. Pirkko Eskola,
4. Jenni Kujala, 5. Kirsti Roininen,
6. Mira Ylipahkala, 7. Anni Ylipahkala, 8. Jenni Roininen, 9. Sanna
Kokkoniemi.
Miehet: 1. Vesa Seppänen, 2.
Arto Orreveteläinen, 3. Antti Roininen, 4. Pentti Eskola, 5.
Niko Ylipahkala, 6. Aulis Roininen, 7. Aimo Ylipahkala, 8. Lauri
Mikkonen, 9. Hannu Tuohino, 10.
Raimo Kokkoniemi, 11. Tomppa
Roininen.
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Lordi Kiiminkiin s. 4
Grillille uudet tilat s. 5
Kiimingin Sora ja OMV
yhdistivät toimintansa s. 6

TÄSSÄ LEHDESSÄ mm:
Puheenjohtajan terveiset s. 2
Uusi K-Supermarket avattus. 3

KiimU kesää kohti s. 12
BusinessOulu s. 13-14
Kiimingin kunnan sivuja s. 14-15

Laatukatsastusta s. 7
Lasten laulukoulu s. 8
Yhteishenkeä Huttukylällä s. 9
Zetor -harrastajat s. 11

Jäälintien

Jäätelökioski
avataan Jäälissä
la 12.5. klo 10

K-Supermarket Jääli palvelee

Pehmistä ja Jäätelöä!

K-Supermarket Jäälin iloinen henkilökunta palvelee. Vasemmalla kauppiaat Mika ja Mirkka Härkönen.
K-Supermarket Jäälin avajaisia vietettiin maaliskuun 23.
päivänä yli 2000 kävijän voimin. Kauppias Mika Kähkösen mukaan kauppa on alkanut sujua mukavasti, eikä
aihetta moittimiseen löydy.
- Henkilökunnalla ja asiakkailla kestää oman aikansa
tavaroiden löytämiseen, kun
kauppa on kuitenkin vasta muutama kuukausi sitten
avattu. Toivottavaa on, että
henkilökunta löytää tavaroiden paikat ensiksi, Kähkönen naurahtaa.
Tuleva kesä on K-Supermarketin ensimmäinen ja
kauppias toivottaa jääliläiset
tervetulleeksi ostoksille.
-Kauppa on tehty asiakkaita varten.
Uusi K-Supermarket rakennettiin vanhan K-Mar-

ketin tilalle, joka purettiin
uuden ja suuremman supermarketin tieltä viime vuoden
kesällä.
Uuden liikerakennuksen
kokonaispinta-ala on noin
1500 neliömeriä, josta K-su-

Kiimingin Yrittäjien

KEVÄTKOKOUS
su 13.5.2012 klo 19
Jäälinmajalla
Esillä
sääntömääräiset
asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kiimingin Yrittäjät ry

Heli Paaso-Rantala

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

Kampaamo Taitukka
Tarja Kangas
Ojatie 26 90940 Jääli (08) 8166939

Uudet jäsenet
Kiimingin Yrittäjät ry on
saanut tänä vuonna 13 uutta jäsentä, joten yhteensä jäseniä on tällä hetkellä 149.
Tervetuloa uusille jäsenille mukaan yhdistyksen toimintaan!
Haapala Jani Joonas
Kristian tarjoaa Jäälistä käsin yksityisiä turvallisuuspalveluita.
HE Networks Oy on
Eero Heikkisen sähkö- ja
tietoliikenneverkkojen rakentamiseen erikoistunut
yritys.
Kasell Group International on Juha Tanskasen
IT-alan yritys.
Kauneus- ja jalkahoito-
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mat tuotevalikoimat sekä
palvelujen monipuolistamisen.

Uusi Jäälin keskustan liikerakennus on edellistä huomattavasti suurempi ja modernimpi.

KIIMINKI
www.yrittajat.fi/kiiminki

permarketin
myyntialan
osuus noin 1000 neliötä. Jäälissä aikaisemmin toimineeseen K-marketiin verrattuna
uusi kauppa on liki puolet
suurempi, joten se mahdollistaa huomattavasti parem-

Perinnerakentaminen
la Katri tarjoaa rentouttavia
hoitoja asiakkailleen, yrittäjänään Katri Nurmi.
KITEL on muiden muassa elektroniikkasuunnittelun
parissa toimiva Kauko Turpeisen yritys.
Knuuti Pirkko Liisa pitää
Jäälistä käsin vähittäiskauppaa yksinyrittäjänä.
M-Team Oy on Jari Hervan ohjelmistosuunniteluyritys.
ProEt Oy tarjoaa Kontiossa terveyspalveluita, yrittäjänään Annu Haho.
Puhe- ja kirjoitusviestinnän koulu Ulla Paukkunen
toimii Jäälistä käsin.
Rakennus ja AsennusPal-

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

velu Ahola Ky on Markku
Aholan luotsaama asuinja muiden rakennusten rakentamiseen
panostava
yritys.
Taksi Petteri Kemppainen pyörittää taksiliikennepalveluita Jäälistä käsin.
Tmi Leinonen JR Jäälissä yrittäjänä työskentelevä
Jarkko Leinonen.
Wagen Service & Co.
Suomi Oy on Eero-Olavi
Heikkisen moottoriajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen erikoistunut yritys,
jossa hoidetaan myös rengasasioita. (jk)

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

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

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

PARTURI-KAMPAAMO

Tuula Tuomaala

PUH. 0400 547 561

Saattaja
Surun
Hetkellä

Hautauspalvelu
Liike 817 7018
Arto 040 532 1986

Marja 0400 583 163 pitopalvelu
Harjutie 14 Ylikiiminki
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Kelmu ry:n

rokkaava kesä

pyörähtää käyntiin

Voitetaan nälkä yhdessä
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
helatorstaina 17.5. klo 16
Kiimingin lukion juhlasalissa, Urheilutie 12.

Kokemuksella ja
ammattitaidolla
•terassilasit
•saunalasiseinät
•peililiukuovet
•keittiön välitilat
•lasiovet
•kaidelasit

Solistina

VIKTOR KO
KLIMEN
Kerätään vapaaehtoinen rahalahja, joka ohjataan
Fidan kautta toteutettavaan ruoka-apuun
Keniassa ja Pohjois-Koreassa. Vapaa pääsy!

Laitatie 1, 90940 Jääli
p. 040 583 1004.

Lauantaina 2.6. ja sunnuntaina 3.6. Jäälin kaukalon valloittaa Jääli City Rock, joka
on jo toista kertaa yleisölle
järjestettävä kaksipäiväinen
rockfestivaali.
Lauantaina
on luvassa kansainvälistäkin
menestystä kerännyt Lordi, tämän päivän kuumat
hiphop-nimet Jare & VilleGalle sekä punk legenda Klamydia. Televisiostakin tuttu
huumorimies, stand up koomikko Ismo Leikola naurattaa yleisöä.
Lisäksi nähdään Kiiminkiläisyhtyeen Embrazen keulakuvana tutuksi tullut Lauri Tuohimaa sekä Voice of
Finland-kilpailussa menestynyt Aki Louhela. Sunnuntaina on perheen pienemmille suunnattu konsertti, jota
tähdittää jurametallin jättiläinen: Hevisaurus.
Vuosi sitten ensimmäistä kertaa yleisölle avoimena huvitilaisuutena järjestetty JääliCityRock on Kelmu
ry:n eli Kiimingin elävän
musiikin yhdistyksen järjestämä tapahtuma, jonka esiintyjäkaartiin saatiin jo viime
vuonna suomalaisia huippunimiä. Samalla kaavalla viime vuonna järjestetty tapahtuma sai hyvää palautetta ja
oli alhaisesta kävijämäärästä
huolimatta järjestäjille hyvä
tilaisuus testata tapahtuman
infrastruktuuria.

JCR Bändikisa
Kelmu järjesti tänäkin vuonna Kiimingin yläkoulun tiloissa bändikisan, jonka
voittaja pääsee esiintymään
JääliCityRockiin sekä kaksi
ensimmäistä saivat palkinnoksi studioaikaa K-Sound

JCR Bändikisan voiton vei oululainen Nuoret Marttyyrit –yhtye, jota päästään kuulemaan myös Jääli City Rockissa.
studiolla. Tämän vuoden
voiton vei oululainen Nuoret Marttyyrit –yhtye ja toiseksi tuli taivalkoskelainen
Temor. Bändikisan osallistujamäärä oli tänä vuonna kasvanut muutamalla ja bändejä
saapui paikalle kauempaakin mittelemään taitojaan.
Kelmu ry:lle vuosi 2011
oli kokonaisuudessaan nousujohteinen, jolloin yhdistyksen ideat ja ajatukset saivat konkreettisen muotonsa.
Samalla testattiin organisaation toimivuutta, muokattiin
ja kasvatettiin sitä tarpeiden
sitä vaatiessa. Ensimmäisen
vuoden ongelmat selätettiin
varsin kivuttomasti, ja tulosta voidaan pitää onnistuneena.

Vuosi 2012 vietetään vielä samojen toimintojen ympärillä, tavoitteena tehdä
asiat yhä tehokkaammin, ja
sitä kautta saada rakennettua perustoiminnoille varma ja rutiininomainen pohja. Sen päälle on hyvä lähteä
toteuttamaan tulevaisuudessa seuraavia haasteita, kuten lauluiltoja ja muita pienempimuotoisia tapahtumia
alueen virkistykseksi. Yhdistyksen tavoitteena on olla
se taho, jonka puoleen alueen asukkaiden ja yritysten
on helppo kääntyä halutessaan apua esimerkiksi musiikkiin ja tapahtumajärjestelyihin. (jk)

www.lasia.fi

Järjestäjät: Fida, Eväät elämään ja
Oulun helluntaisrk:n Kiimingin solu

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

Mister Lordi yhtyeineen saapuu tähdittämään JääliCityRockin kattausta.
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Uudet tilat Kiimingin Grillille avataan pian!
Kiimingin Grillikioskin eli
Tulikurkku Oy:n uudet liiketilat ovat valmistumassa hyvää vauhtia Kuusamon tien
varteen lähelle Halpa-Hallia
ja ABC-asemaa. Ulkokuori
on jo valmis, ikkunat ovat
vielä muutamia teippauksia
vailla. Lisäksi sisustus odottaa omaa vuoroansa, kunhan
sisätilojen pinnat saavat viimeisen silauksen. Suunnitelmissa on avata toukokuun
puolessa välissä ja järjestää
kahvitusta perjantaina 18.5.
Grillikioski-yritys on toiminut vuodesta 1990 kirjaston viereisessä 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 viime
vuonna uutta kauppiasta,
joten grillin kioski muuttuu
R-kioskiksi liiketilan vaihdon myötä. Tämä tarkoittaa
sitä, että keskustan R-Kioski
muuttaa Kuusamontien puolelta toiselle, vain muutaman
sadan metrin päähän vanhasta paikasta. Muutoin grillin valikoima säilyy entisellään. (jk)

NONSTOP perjantai - ilman ajanvarausta
TERVETULOA !
HIUKSET . AMMATTITAIDOLLA . SINULLE .

Humalatie 7 90900 Kiiminki

•
•
•
•
Uuden grillin sisätilat ovat
edeltäjäänsä
huomattavasti avarammat,
myös asiakaspaikat lisääntyvät tuplaten.

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

Keittiökalusteet
vielä odottavat
asennusta.

infinium
LUMIERE
Kiimingin Grilli näyttää jo ulkoa
siltä kuin pitääkin, ikkunat ovat
vielä osittain teippauksia vailla.

®

L´ORÉAL PROFESSIONELL

VIIMEISTELYKIINTEIDEN
EHDOTON KLASSIKKO!

INFINIUM
500 ML
KOOT NYT
EDULLISESTI

10,00 €

/KPL

(Norm. 16,00 €)
Parturi-kampaamo

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

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

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut
• Esitteet
• Tabloid -lehdet
• Omakustannekirjat
• Valokuvauspalvelut
(yrityskuvaukset,
häät, hautajaiset,
rippikuvaukset,
syntymäpäivät,
kastejuhlat...)

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

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

asiamiesposti

Karoliina

Puh. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi • www.pudasjarvi-lehti.fi

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

www.mansikkatarhat.fi
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Kiimingin Sora Oy ja OMV yhdistivät toimintansa
Yhden nimen alla toimiminen selkeyttää palveluita
Kiimingin Sora Oy ja Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
ovat yhdistäneet toimintansa Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy:n nimen alle tämän
vuoden alusta lähtien. Toimen tavoitteena on selkeyttää
toimintaa ja tarjota monipuolisempia palveluita asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Yhdistymisen myötä yhtiöt
muodostavat entistä vahvemman ja monipuolisemman
maarakennusalan
osaajan.
Yrityksiä ja yksityisiä asiakkaita palvelevalla yrityksellä
on myös laaja alihankkijaverkosto, joka takaa asiakkaalle
kaikki maarakennusalan palvelut.
Johtaja Pentti Eskola kertoo, että päätös yhdistää yritykset saman nimen alle on
nyt luontevaa ja ajankohtaista, kun alueen kunnat yhdistyvät Suur-Ouluksi. Oulussa
ja ympäristökunnissa toimiva yritys vahvistaa kilpailukykyään profiloitumalla koko
suuralueen toimijaksi. Toimintojen yhdistäminen ei vähennä työvoiman tarvetta,
vaan yritys palkkaa jatkuvasti
lisää infra-alan osaajia.
Vuonna 1964 perustetun
Kiimingin Soran yli 47 vuoden kokemus kiviaineksista ja niiden jalostamisesta jatkuu tulevaisuudessa OMV
Kiviainekset -nimen alla. Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy
perustettiin vuonna 1992 Kiimingin Soran tytäryhtiöksi, ja
konsernin rakenne säilyy ennallaan vaikka markkinointinimikkeitä muutettiinkin sel-

keyttämään toimintaa.
Maa- ja vesirakentamisesta vastaa nyt OMV Infra, jolla on työn alla useita kohteita
Oulun talousalueella, kertoo
toimialajohtaja Mikko Takkula. Tällä kaudella tehtäviä
urakoita ovat muiden muassa Länsikehän urheilukentän
pintarakenteiden rakentaminen ja Haapatien kevyenliikenteenväylän rakentaminen
Haukiputaalla. Ylikiimingin
Metsätalontien
saneeraus,
Kirkkosalmen kaava-alueen
rakentaminen sekä Kangastien saneeraus Oulunsalossa. Lisäksi urakoimme Oulun Energialle kaukolämmön
maanrakennustyöt Oulussa
ja ympäristökunnissa kertoo
Takkula.
OMV Kiviainekset on aloittanut tänä vuonna oman kiviainestuotannon Vasikkasuon
kallioalueella yhdessä Morenia Oy:n kanssa. Lisäksi on
avattu kaksi uutta hiekanottoaluetta Oulun alueelle, jotta
asiakkaita voitaisiin palvella
entistä paremmin ja aina kilpailukykyisin hinnoin.
- Kokonaisvaltaisena palveluntarjoajana
haluamme
tietenkin myös opastaa asiakkaitamme, ja nettisivuiltamme löytyykin erinomainen ja
kattava Pienrakentajan kiviainesopas, josta löytyy paljon
tietoa rakentajille sekä muuten kiviaineksia koskevista
asioista kiinnostuneille, kertoo Eskola.

Jenny Kärki

Rouskutie 1, 90650 OULU, puh: (08) 530 7068, fax: (08) 530 6679
www.kiiminginsora.fi • www.omv.fi

KIIMINKI

7

L E HT I

1/2012

Laatukatsastusta nyt myös Kiimingissä
Katsastus on ajoneuvoille
tehtävä tarkastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon olevan
varusteineen säädösten edellyttämässä kunnossa, turvallinen liikenteessä ja päästöjen olevan riittävän alhaiset
sekä pakollisten maksujen ja
vakuutusten olevan suoritettu.
Katsastus suoritetaan lakien, asetusten sekä EU:n direktiivien mukaisesti. Katsastustoimintaa Suomessa
valvoo TraFi, Liikenteen turvallisuusvirasto valvomalla

katsastajien pätevyyttä ja toimipaikkojen teknisiä edellytyksiä sekä lupavalvonnalla
että koekatsastuksilla. Suomessa katsastuksia tekevät
katsastusasemat.
Suomen Laatukatsastus
Oy on laajentanut katsastusasemiaan viime vuodesta alkaen. Raahessa viime vuonna
aloittanut Marko Herranen
aloitti katsastusaseman kehittämisen vuosi sitten laajentamalla katsastusaseman
Kuusamoon. Sen jälkeen uusia asemia on perustettu Tai-

valkoskelle, Posiolle, Kiiminkiin, Ranualle ja Vaasaan,
joista Vaasan asema avataan
lähiaikoina.
Kiiminkiin asema avattiin maanantaina 23. tammikuuta Valtatie 22 varteen,
entisiin Sähkö-Polarin tiloihin, osoitteeseen Teollisuustie 7. Avajaisia juhlittiin helmikuussa ja tilaisuudessa
asiakkaille tarjottiin kakkukahvit ja lohisoppaa. Lisäksi
paikalla oli kuumailmapallo,
jollaisella yksi onnekas asiakas pääsi lentämään.

Suomen Laatukatsastus
Oy on lähtenyt liikkeelle Raahessa sijaitsevasta asemasta vuonna 2010. Herranen
on toiminut Suomen laatukatsastuksella yrittäjänä parisen vuotta ja ollut toisella
katsastusasemalla yrittäjänä
yhdeksän vuotta, joten kokemusta alalta kyllä löytyy.
Toinen yrittäjä Suomen Laatukatsastus Oy:ssä on niin
ikään alan pitkän linjan konkari Hannu Niemi.

Heli Paaso-Rantala

DVD-ELOKUVAT

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

www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteen tie 15
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Kiiminkiin Laatukatsastusasema avattiin maanantaina 23. tammikuuta Valtatie 22 varteen, entisiin Sähkö-Polarin tiloihin Teollisuustielle.

Tallitie 49, 90940 Jääli

www.yrittajat.fi/kiiminki
SORATIET HOITOON!

•Tiekokoukset •Yksiköinnit
•Kirjanpito, laskutukset
•Perusparannusten suunnittelu ja valvonta

Pohjois-Suomen Tieisännöinti

040-570 7664

www.peskinpalvelut.fi

- Kuormalavojen
osto ja myynti
- Kuljetuspalvelut
- Minikaivurin vuokraus

Puh. 0400 642 201
www.lavajussi.fi

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

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

Lasten laulukoulu

Satakieli
Viime lokakuussa Ulla Metsänheimo perusti Kiiminkiin
yksityisen laulukoulu Satakielen lapsille. Keskustassa,
Alakylällä sekä Huttukylällä
kokoontuvissa ryhmissä käy
yhteensä noin 60 ahkeraa
laulajaa. Lisäksi Metsänheimo vetää Huttukylällä naistenlauluryhmä Duurisiskoja.
- Laulukoulussa on tarkoituksena tarjota lapsille paikka, jossa harjoitella yksin ja
yhdessä laulua. Helppojen ja
mukavien laulujen sekä harjoitusten avulla opettelemme
etsimään säveliä ja harjoittamaan rytmitajua sekä sävelkorvaa, Metsänheimo kertoo.

on Sibelius-akatemiasta musiikin maisteriksi ja toiminut
sekä musiikin opettajan että
kanttorin viroissa eri puolilla Suomea. Alun perin EteläPohjanmaalta lähtöisin oleva
nainen kokee nyt löytäneensä oman paikkansa Kiimingistä, joka sijaitsee lähellä hänen miehensä kotiseutuja.
- Ilman koulutusta ja työkokemusta en olisi uskaltanut ryhtyä yrittäjäksi. Nyt
teen omaa unelmatyötäni,
kun saan työskennellä lasten
ja musiikin parissa. On myös
mahtavaa miten aktiivisesti lapset jaksavat olla toiminnassa mukana. Jopa lasten
itsetunnon ja persoonallisuu-

Kiinteistövälitys Räihä LKV

www.raihalkv.fi

Laulukoulusta lapsi voi
halutessaan hakea sitten joko
Ulla Metsänheimon johtamaan tyttökuoro Satakieliin
tai poikakuoro Pohjantähtiin. Jos lapsella ei ole tarpeeksi lahjoja laulamiseen,
niin innostus harrastukseen
lopahtaa luonnollisesti, mutta suurin osa laulukoululaisista Metsänheimon mukaan
varmasti ohjautuu kuorolaulun pariin.
Yksityistä
laulukoulua
ennen Metsänheimo ei ollut
mukana yritystoiminnassa.
Hän on valmistunut Kuopi-

den kehityksestä huomaa,
kuinka tärkeä asia musiikkiharrastus heille on, kertoo
Metsänheimo.
Metsänheimo on myös
Kiimingin Yrittäjien jäsen ja
hän kokee yrittäjäjärjestön
jäsenyyden erittäin tärkeäksi. Yrittäminen on vaativaa ja
lisäksi opettaminen on vastuullista työtä, joten järjestön
taustatuki on etenkin taiteellisen persoonan kannustimena hyvin merkittävää.

Jenny Kärki

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

TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
1+8+inva

Kiiminki

puh. 0400 555 995
MF-HUOLTO ISOKÄÄNTÄ
Hankkija-Maatalous Oy. Sopimushuolto. Kesko Oy.

”Teen omaa unelmatyötäni,
kun saan työskennellä lasten
ja musiikin parissa.”

ILKKA ISOKÄÄNTÄ
Vesaisentie 5, 90900 Kiiminki
Puh/fax (08) 8161 619
Matkap. 040 589 4647
0400 388 987

RT-Remontit Oy
0400-215780
•
•
•
•

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

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki

Nilax Oy

• Vaihtolava-auto / nosturityöt
• Vaihtolava-vuokraukset
• Traktoriauraukset

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

URAKOINTI
A. ROININEN
Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

Puh. 0400 798 075
aulis.roininen@luukku.com

paikallista osaamista

Ulla Metsänheimo vetää laulukoulua, johtaa kuoroja ja lisäksi hän opettaa myös pianonsoittoa.
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Talkootyöt nostattavat
yhteishenkeä Huttukylällä
puutteellisten
eristyksien
vuoksi. Uusi sali myös kasvoi pinta-alaltaan yli puolella ja lisäksi korkeutta tuli roimasti lisää. Nuorisoseuran
varapuheenjohtaja Hannu Iisakka on ollut työskentelemässä rakennustöiden parissa, ja hän kertoo että lattiasta
on tehty myös hieman joustava, jotta tanssiminen ja salipelit sujuvat helpommin.
Salin rakentamiseen on
kulunut yli 5000 talkootyötuntia ja johtokunnan puheenjohtaja Saila Iisakka
ihasteleekin miten innokkaina kyläläiset ovat olleet auttamassa rakennustöissä ja

puh. 040-543 040

LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA

huu akustisia ratkaisuja erinomaiseksi. Esiintymislavan
viimeistelyvaiheessa akustiikkalevyt päätettiin jättää
pois, joten nyt jopa puheääni kuuluu lavalta salin perälle hienosti.
Uusi sali rakennettiin,
koska vanha alkoi olla kunnoltaan jo hyvin heikko ja lisäksi salin lämmityskustannukset olivat todella suuret

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

KIIMINGIN
HINAUSPALVELU

lisäksi miten mahtavaa yhteishenkeä kylällä uuden salin rakentaminen on nostattanut.
Suuri kiitos kuuluu Elykeskukselle, sillä merkittävä
rahoitus saatiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Vapaaehtoisen
lahjoitustilin kautta saatiin
myös mukavasti lisätienestiä,
ja keräys on vieläkin käynnissä osoitteessa www.huttukylanns.net. Kyläläisiltä
saatiin myös roimasti puutavaraa lahjoituksena, mikä
pienensi tarvikekuluja.

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

Osoite:
Mastotie 4
KIIMINKI

Oulun

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

Mastotie 4 9090 Kiiminki, puh. 040-543 040

Oulun

Rehtiauto
ZE912

Saila Iisakka ja Hannu
Iisakka iloitsevat talko
otyöllä
tehdyn salin nostattama
sta yhteishengestä kylällä
.

rehtiä autokaup a
RENK AAT JA VANTEET
henkilö-, maasto- ja
pakettiautoihin.

Osoite: Puhelin: Sähköposti:
Mastotie 4 040 580 650 myynti@rehtiauto.com
KIIMINKI Fax (08) 816730 www.rehtiauto.com
Huttukylän nuoriseuran uusi monitoimisali on huomattavasti edeltäjäänsä suurempi. Rakennuksessa on myös terassi.

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

• Hyvä
suuntavakavuus
• Erinomaiset
sadekelin
ominaisuudet
• Hiljainen ja
miellyttävä

AK-JÄÄLINRENGAS
Ojatie 19, Jääli
050-3017 367
ak.jaalinrengas@gmail.com
www.ak-jaalinrengas.com

-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

Hanhitie 13 90150 Oulu
Puh. (08) 818 0100

etunimi.sukunimi@sahkopolar.fi

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

Liity Kiimingin Yrittäjiin
www.yrittajat.fi

Kiimingin Yrittäjät ry

www.sahkopolar.fi

24h
palvelu

Jenny Kärki

Uusi sali on vielä viimeistä silausta vaille, mm. esirippu ja
jonkin verran salitekniikkaa uupuu vielä.
Huttukylän nuorisoseuran
talon uuteen saliin on tehty
jo käyttöönottotarkastus ja
ensimmäinen virallinen tapahtumakin on jo järjestetty.
lauantaina 28.4. juhlittiin ”Salinnostajaisten” merkeissä ja
tapahtumassa salin akustiikka todettiin erinomaiseksi.
Tilaisuudessa esiintynyttä Duurisiskoja johtamassa
ollut Ulla Metsänheimo ke-

9

Välirinne 8 Jääli
Puh. (08) 816 6230
Avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.com

KIIMINKI

1/2012

L E HT I

10

Puuta ja muuta - Jyrki Poussu

23.5.-21.6.2012
Veistoksia Oulun taidemuseon
kokoelmista 27.6.-25.8.2012
Akateemikko,
kuvanveistäjä
O. Jauhiaisen museo
Jaarantie 2 Kiiminki p. 044-4993173
Oskari Jauhiaisen
Avoinna ke 13-19 to-pe 11-17 la 12-16
www.jauhiaisenmuseo.fi
veistoskokoelma

Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari,
julkinen kaupanvahvistaja

Eduskunnasta terveisiä:

Työssä jaksamiseen vaikutetaan johtamisella
Nykyajan yrityksen tai yhteisön johtajalta vaaditaan
paljon. Osa työntekijöistä on
nääntymässä liian kovan työpaineen alle ja osalla on liian
vähän tekemistä. Työn tekemisen motivaatio voi olla hukassa molemmista syistä.
Yhteisön johtaja vastaa
työn tekemisen edellytyksistä. Motivaatio syntyy innostuneesta ilmapiiristä ja yhteisestä päämäärästä. Ihmisistä
löytyy yllättäviä voimavaroja, kun nämä tekijät ovat

kunnossa. Johtajan velvollisuus on huolehtia myös siitä,
että työn ja vapaa-ajan suhde on oltava kunnossa. Se on
myös työnantajan etu.
Vaikka
koulutusjärjestelmämme onkin maailman
parhainta luokkaa, nuoria
kuitenkin putoaa joka vuosi koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Nuorisotyöttömyys
on todellinen uhka. Meillä ei
ole varaa menettää yhtäkään
nuorta. Näyttäisi siltä, että
koulutuksessa on menty lii-

an teoreettiseksi. Erityisesti
ammatillisessa koulutuksessa voitaisiin lisätä käytännön
harjoittelua teoriaopintojen
rinnalle. Suomesta löytyy
esimerkkejä siitä, miten syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorten
valmiuksia työelämään on
pystytty nostamaan työpajatoiminnan avulla. Parhaimmillaan nämä ovat johtaneet
myös työllistymiseen muille
sektoreille.
Meidän jokaisen pitäisi

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19 90900 Kiiminki

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

Juha Sipilä keskustelemassa Kiimingin Yrittäjien varapuheenjohtaja Lauri Ojalan kanssa viime Kiiminkipäivillä.

pystyä tuntemaan itsemme
osaksi yhteiskuntaa. Työllä
on siinä tärkeä merkityksensä. Työn vastaanottamisesta
on tullut yksi ongelmakohta työmarkkinoilla. Meidän
tulisi tosissaan innovoida,
miten työn tekeminen olisi
kaikissa tilanteissa taloudellisesti kannattavampaa kuin
tukien varassa Tästä hyviä
esimerkkejä on esimerkiksi
Ruotsissa. Uutta työtä Suomeen saadaan bioenergian,
biokemian tai vaikkapa internetin ja virtuaalimaailman
sovellusten kautta. Bioenergian
käyttöönottamisella
vaikutetaan nopeasti vaihtotaseen alijäämään ja työllistetään kotimaassa.
Työhyvinvoinnin kysymykset lähtevät yrityksen
tai yhteisön arvoista. Yhteisön olemassaolon tarkoitusta, päämäärää ja arvoja tulisi
tarkastella määrävälein. Yhteisön arvot ovat se maaperä, mihin kaikki päätöksenteko perustuu. Kun arvot ovat
kunnossa ja niiden mukaan
myös eletään, olemme saavuttaneet työssä jaksamisenkin näkökulmasta jo paljon.
Toivottavasti saamme esimerkillä ja arvoilla johtamisen palaamaan käytännössä
työpaikoillemme.

Juha Sipilä
kansanedustaja

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa
satsaavat verkostoitumiseen

W

AGEN SERVICE & CO.
HUOLTAA AUTON KUIN
AUTON.

Kaikki huollot, kaikki
merkit, soita ja
kysy tarjous!

WSCO Kiiminki, Tuohimaantie 24
0402404242

www.wsco.fi

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

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestävät Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Oulussa
19.–21.10.2012. Järjestelyt on
käynnistetty jo vuosi sitten.
Kyseessä on valtakunnan
suurin vuosittainen yrityselämän tapahtuma. Ouluunkin tavoitellaan yli 2000 osallistujaa.
Uskoisin, että tavoite saavutetaan helposti. Oulu kiinnostaa ja yrittäjäpäivien
sisältöön on panostettu. Näkökulma on kahdessa eri asiassa nuorissa ja verkostoitumisessa. Työssä on ollut
mukana iso joukko innokkaita ammattilaisia. Olen tuntenut itseni etuoikeutetuksi. Hyvä tiimi on ollut yksi
tärkeimpiä eteenpäin vieviä
voimia.
Uuttakin on tulossa päiville. Tärkeimmät uutuudet tukevat erinomaisesti
teemaamme, joka on ”Yhdessä ote on vahvin”. Ensinnäkin nyt yrittäjät voivat
lähteä koko perheellä mukaan. Yrittäjäpäivien ajan-

kohta on alueemme näkökulmasta haasteellinen. Se osuu
juuri syysloman alkuun.
Olemme kuitenkin suunnitelleet lapsille oman ohjelman. Heillä on oma hienosti oululaista osaamista esille
tuova ohjelma ja turvalliset
ohjaajat mukana koko viikonlopun. Oulu näyttäytyy
nuorten kaupunkina!
Toinen merkittävä uutuus
liittyy
verkostoitumiseen.
Aika on rahaa, kohtaamiset
ja palaverit hoidetaan tänä
päivänä tehokkaasti, oikeiden henkilöiden kanssa. Kun
verkostoidutaan, niin senkin voi tehdä systemaattisesti hyödyntäen nykyteknologiaa. Lanseeraamme päiville
uuden matching-palvelun Ytreffit.
Rekisteröityneet yrittäjät
voivat heti rekisteröitymisen
jälkeen ryhtyä sopimaan palavereita, tapaamisia niiden
tahojen kanssa, jotka kiinnostavat. Nyt se on helppoa. Voit unohtaa hakuammunnan, sattuman ja hyvän

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien henkilökunta markkinoi tehokkaasti Oulun tapahtumaa Seinäjoen Valtakunnallisilla
Yrittäjäpäivillä viime syksynä. Vas. Jaana Rönkkö, Sari
Reinikainen-Laine, Kirsi Anttila ja Marjo Kolehmainen.

tuurin. Oikeat kumppanit,
mahdolliset potentiaaliset asiakkaat, vanhat tutut, mielenkiintoiset toimijat löytyvät nyt etukäteen. Palvelun
avulla yrittäjät voivat suunnitella päivien kulun helpommin.
Liittokokouksen
lomassa osa yrittäjäpäivistä
hyödynnetään tapaamisiin,
osa koulutuksiin ja sitten hyvällä mielellä juhlitaan. Il-

moittautuminen avautui 2.5.
ja tapahtuu sivujen www.
yrittajapaivat.fi kautta.
Tervetuloa mukaan Suomen suurimpaan yrittäjätapahtumaan.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät ry
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Kiimingin Zetor-harrastajat
yhteistyössä raahelaisten kanssa

Traktoreita esittelemässä. Paitsi Zetori, on tapahtumissa
ja esitteluissä olevilla kuskeilla ja kyytiläisillä myös asiaan kuuluvat vaatteet.

Kiimingistäkin löytyy vanhojen traktoreiden harrastajia ja aktiivisen porukan, Kiimingin Zetoristit, muodostaa
Erkki Elomaa, Sirpa ja Erkki Mäki sekä Kari Mäki. Erkki Mäki kertoo, että Kiimin-

gin Zetoristit päättivät liittyä
Raahen Seudun Zetoristi-kerhoon, koska tällöin yhteisten
tapahtumien järjestäminen ja
muiden samanhenkisten ihmisten haaliminen yhteisiin
kokoontumisiin on joukolla

helpompaa.
Raahen Seudun Zetoristit kävivät viime vuoden Kiiminkipäivilläkin näyttäytymässä muutaman Valmet- ja
yhden Zetor-traktorin voimin. Mäki kertoo, että monet
uteliaat tulivat katselemaan
ja kyselemään millaisilla
vehkeillä miehet oikein ajelevat. Kerholaisilla on suunnitelmissa käydä näyttäytymässä myös tämän kesän
Kiiminkipäivillä ja jos mahdollista, myös jonkinlainen
traktorinäyttely on aikeissa
järjestää.
Raahen Seudun Zetoristit-kerhon historia alkaa vuodesta 2007 kun Matti Laurila
ja Tauno Rouhiainen hankkivat vuoden 1955 A mallia
olevat Zetorit. Tämän jälkeen
alkoi löytyä myös muita kiinnostuneita ja nyt kerhoon
kuuluu yli 30 zetoristia, Kemijärveä ja Kuusamoa myöten.
Eniten
mediahuomiota kerho on saanut ennätysmatkastaan Raahesta Kuusamoon ja koko ryhmän
yhdeksän Zetorin nousu Rukatunturin huipulle. Matkaa
mutkineen kertyi 729km ja
korkeusennätyslukema näytti 486m meren pinnan yläpuolella.
Tänä kesänä Raahen Seudun Zetoristit ovat traktoreineen useissa tapahtumissa,
joista seuraava kenties laajimmin traktoreita paikalle
keräävä on Zetkajengin tapahtuma Temmeksellä lauantaina 12.5, jossa pidetään
yleisötilaisuudessa traktoreiden kauneuskilpailu. (jk)

Tällaisista aineksista Erkki ja Sirpa Mäki kokoavat seuraavaa Zetoriaan yhteistyössä
pitkän linjan Zetor-asiantuntijan Esa Pernun kanssa. Työhön saa kulumaan yhteensä
1500 työtuntia, mutta onneksi varaosilla on hyvä saatavuus.

Erkki Mäki ja Kari Mäki ovat kaksi Kiimingin zetoristeista, jotka kuuluvat Raahen Seudun zetoristien kerhoon. Kuvan traktorin on maalannut Pentti Kivelä Kiimingistä.

Taitajat Laivakankaalta kävivät kisaamassa
Laivakankaan
koulusta
9.-luokkalaisista
koostuva
kolmikko: Essi Kaukko, Laura Tapio ja Pauli Nikula, kävi
edustamassa Oulun seudun
parhaimmistoa Taitaja9-kilpailussa Jyväskylässä 24.26.4. Matkaan lähdettiin yhdessä Siikajoen ja Lumijoen
joukkueiden kanssa. Kisa on

peruskoulun 9.-luokkalaislle
tarkoitettu kilpailu kädentaidoissa. Taitaja9:n tavoitteena
on tukea nuorten ammatinvalintaa ja lisätä kädentaitoa
vaativien alojen tuntemusta. Samalla pyritään kasvattamaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaa sekä
tehostamaan paikallista yh-

Kilpailijat urakan jälkeen katsomon puolella.

teistyötä peruskoulujen, ammattioppilaitosten ja yritysten välillä. Taitaja9-kilpailun
finaaliin oli selviytynyt 36
kolmen hengen joukkuetta kaikkiaan tuhannesta paikalliskisoihin osallistuneista
joukkueista. Jo pelkkä finaaliin pääsy oli siis todellinen
saavutus!

Peurungan kylpylähotellissa nukutun yön jälkeen
porukka suuntasi kisapaikalle ilmoittautumaan. Kilpailu järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa. Alkuinfon
jälkeen päästiin aloittamaan
itse kilpailu. Alkuerän tehtäviä olivat taulun kokoaminen, kappaleen käsittely ja

Kisa-areena Jyväskylän Paviljongissa.

työvaatteiden pukeminen.
Alkuerien kuusi nopeinta joukkuetta pääsivät suoraan semifinaaleihin. Laivakankaan joukkueen tie kävi
keräilyerään, josta taas kuusi nopeinta selvisi semifinaaleihin. Keräilyerissä tehtävinä olivat valkuaisvaahdon
vatkaus, putkien liittäminen
ja työkalujen tunnistus. Laivakankaan taival päättyi keräilyerään.
Finaalissa kuusi nopeinta

joukkuetta kisasivat huikeista palkinnoista, joita olivat
mm. kolme mopo-skootteria
ja Nokia Lumia –puhelimet.
Vaikkei palkinnot Laivakankaan joukkueen mukaan lähtenytkään, reissusta saatiin
paljon kokemusta ja hyvä fiilis. Matkan sponsoreina toimivat Jäälin K-supermarket
ja Kiimingin Yrittäjät.

Essi Kaukko
Heikki Bolszak

Kiiminkiläiset Taitajat vasemmalta: Essi, Laura ja Pauli.
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Kiimingin URHeilijat

Ryhmäliikunnan
kesäkausi
Kimmokkeessa
28.5. alk. Hanki
KESÄJUMPASTA ILOA ELÄMÄÄN kortti www.kiimu.fi

Lasten laulukoulu

SATAKIELI

Laulun opetusta kouluikäisille lapsille.
Lauletaan kivoja lauluja ja
opetellaan laulamisen perusasioita.
Ryhmiä esikouluikäisille ja 1-4 luokkalaisille lapsille.
Laulukoulun jälkeen on mahdollisuus edetä Satakielet-kuoroon,
joka on tarkoitettu 10-18 vuotiaille.

Kuoroon on pääsykoe, joka pidetään 24.5. klo17-18
Kiimingin Kirkkopirtillä.
Laulukouluryhmiä Kiimingissä, Alakylässä ja Huttukylässä.
Lisäksi pianonsoiton opetusta
ja naisten lauluryhmä
Duurisiskot.

Tiedustele:
Ulla.metsanheimo@netikka.fi
tai soita 050-3601866

myynti • valmistus • asennus • huolto

KiimU liikkuu kesää kohti
Kuntauudistus näkyy KiimU:n
taustatiimissä vilkkaana aikana
Kiimingin Urheilijoiden toiminta
saa joka vuodenaika uusia ulottuvuuksia ja kesän lähestyminen näkyy myös yhdistyksen järjestämissä
aktiviteeteissa. Pesäpallokausi pyörähtää kesäkuussa käyntiin nuorille suunnattujen pesiskoulujen merkeissä ja lisäksi laaja junioritoiminta
saa tuulta siipien alle. KiimU:n siipien suojissa on monia aktiivisia
yleisurheilulajien harrastajia, jotka kesän tullen siirtyvät harjoittelemaan saleista ulkokentille.
Kesäkuun 16. päivä järjestetään
junioreille Heittokarnevaalit, jotka ovat kuulan-, keihään- ja kiekonheittämisen harrastajien piirikunnalliset kisat. Viime kesänäkin
tapahtumaan saapui harrastajia
ympäri Oulun aluetta ja osanottajia
oli useita kymmeniä. Seuraavana
päivänä yleisurheilujaosto urakoi
järjestämällä veteraanien Heittokarvevaalit.
Toiminnanjohtaja Päivi Mikkonen kertoo, että muutakin junioritoimintaa kehitetään jatkuvasti,
mutta yhdistyksen omissa rakenteissa kuhisee tällä hetkellä uusien
kuntajärjestelyjen vuoksi.
- Muutokset eivät näy jäsenillemme juuri millään tavalla, mutta
Kiimingin liittyessä Suur-Ouluun
kulissien takana on paljon asioita,
joista nyt täytyy ottaa selvää ja oppia toimimaan uudenlaisen organisaation kanssa yhteistyössä. Elämme KiimU:ssa melko työntäyteistä
ja mielenkiintoista aikaa, kertoo
Mikkonen.
Jonkun verran muutokset kohdistuvat KiimU:n sääntöihin ja lisäksi aikaisemmin Kiimingin kunnalta tulleet toiminta-avustukset
ovat pienenemässä. Toisaalta Mikkonen kertoo, että kuntaliitos avaa
myös aivan uusia yhteistyömah-

dollisuuksia. KiimU:n taustatiimi
selvittää alati valppain mielin mitä
kaikkia palveluita KiimU voisi tarjota kaupungille. Takaraivoissa
raksuttaa mahdollisuus esimerkiksi kuntosalipalveluiden tarjoami-

nen kaupungille, sillä Kiimingissä ei ole ennen ollut kunnan omaa
kuntosalia.

Jenny Kärki

Kesän myötä yleisurheilun harrastajat pääsevät hyppäämään pituutta sisätiloista ulos. Kuvassa Antti Aarnio näyttää mallia viime kesän alle kouluikäisten liikuntakerhossa.

Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

Kiimingin

Rakennus ja Sähkö Oy
- Uudis- ja korjausrakentaminen
- Sähkötyöt
- LVI-työt
- Rakennusautomaatiotyöt
Takkisentie 4, 90900 KIIMINKI
p. 040 5770 701
krs.toimisto@gmail.com

Kiimingin Urheilijoiden Kimmoke-toimitalossa sijaitsee kuntosali, jossa voi huolehtia lihaskunnostaan monipuolisilla välineillä. (Kuva Päivi Mikkonen.)
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Uusyrityskeskuksen palvelut

auttavat alkuun

Metalli-yhtye Haterialin taustalle on perustettu sen markkinointia ja vientiä edistävä yritys,
Facepalm Productions Oy, Uusiyrityskeskuksen avustamana. Kuva: Vesa Ranta

Ajankohtaista
Innovaatio- ja kansainvälisyysseminaari:
Härmäläisestä hurjuudesta toimiva tuote - Duudsonit
Aika:
15.5.2012 klo 14.00-18.15
Paikka:
Raahesali, Kauppaporvari, Kirkkokatu 28, Raahe
Ilmoittautuminen: 11.5.2012 mennessä: yrityspalvelut@raahe.fi
Osakeyhtiön hallitus hyödylliseksi voimavaraksi
Aika:
22.5.2012 ja 29.5.2012 klo 12:00–15:30
Paikka:
BusinessOulu Pegasus, Elektroniikkatie 5, Oulu
Ilmoittautuminen: 16.5.2012 mennessä:
salla.hirvonen(at)businessoulu.com
Kaivannaisalan ympäristöseminaari
Aika:
23.5.2012 klo 9–15
Paikka:
POHTO, Vellamontie 12, Oulu
Ilmoittautuminen: 9.5.2012 mennessä: asiakaspalvelu@pohto.fi
Kaivosten hankintatoimen kehitysnäkymät
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa -infotilaisuus
Aika:
24.5.2012 klo 9.00–11.00
Paikka:
Energia Areena;
Kärppäklubi, Teuvo Pakkalankatu 11, Oulu
Ilmoittautuminen: 14.5.2012 mennessä:
sanna.savolainen(at)businessoulu.com

Tänä vuonna Kiiminkiin on perustettu 21 uutta yritystä, kertoo Oulun seudun uusyrityskeskuksen
yritysneuvoja Timo Paakkola. Viime vuonna Kiiminkiin perustettuja
yrityksiä oli yhteensä 68 ja jo tuolloin saatiin hyvää palautetta Uusyrityskeskuksen toiminnasta.
- Tänä vuonna Kiimingistä täällä on käynyt 32 kävijää joista noin
kaksi kolmesta on aloittavia yrittäjiä. Me autamme yritystoiminnan
alkuun saamisessa: liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, rahoituksen järjestämisessä sekä muutenkin neuvomme kehityksessä
ja arvioimme yritysideaa, kertoo
Paakkola.
Oulun seudun uusyrityskeskus palvelee uusia ja tulevia yrittäjiä samaan tapaan kuin Kide yrityshautomo ja Haukiputaan kehitys
aikaisemmin. Oulun seudun uusyrityskeskukset ovat Business Oulun lähipalvelupisteitä, jotka palvelevat viidessä eri toimipisteessä
Uuden Oulun alueella.

jää myöhemmin ajattelemaan: entä
jos, toteaa Pahta.

Yhtyeen
markkinointiin yritys
Erkki Lassila ja Jan-Iiro Jarva perustivat bändikavereineen metalliyhtyeensä Haterialin taustalle yrityksen Facepalm Productions Oy,
tukemaan yhtyeen vientiä, etenkin ulkomaille. Bändiläisiltä löytyy
vahvaa osaamista kansainvälisen
liiketoiminnan ja markkinoinnin saralta, jota haluttiin hyödyntää myös
Haterialin markkinoinnissa.
- Musiikista meillä on kokemusta
ja intoa löytyy yhtyeen markkinointiin, mutta ei välttämättä tietotaitoa
kuinka varsinainen yritystoiminta

pitäisi toteuttaa. Tässä yritysmallissa ajattelemme bändin tuotteena ja
tällä hetkellä panostamme bändin
vientiin sekä sen markkinointiin.
Tulevaisuudessa on tarkoituksena,
että yritys voisi toimia myös muiden bändien viennissä neuvovana
tahona ja mahdollisesti myös tuottajana, kertoo Jarva ja jatkaa:
- Monella yrityksen perustaminen kaatuu siihen, kun aloittamiseen liittyvät asiat tuntuvat niin
monimutkaiselta, ja Uusyrityskeskuksen avulla olemme ainakin saaneet yrityksen perusjalan vahvaksi.
Olemme saaneet merkittävää taustatukea ja tietoutta, esimerkiksi laskelmien järkevään luomiseen.

Jenny Kärki

4th International Open Ubiquitous City Seminar 2012
Aika:
28.5.2012 klo 9.00-13.00
Paikka:
Main City Library, Pakkala Hall,
Kaarlenväylä 3, Oulu
Ilmoittautuminen: The seminar is free of charge and open to the
general public. All participants should however
register for the sake of practical arrangements
(limited seating capacity) at:
http://www.ubioulu.fi/en/4th-OpenUbiquitous-City-Seminar-2012-registration
Maakuntafestarit
Aika:
16.6.2012 klo 9-15
Paikka:
Oulun teatteri, Kaarlenväylä 2, Oulu
Ilmoittautuminen: 11.5.2012 mennessä: nina.liedes(at)msl.fi
LISÄTIETOA TAPAHTUMISTA:
http://www.businessoulu.com/fi/
uutiset-tapahtumat/tapahtumat-koulutukset.html

Potkua yrittäjyyteen
Kuukausi sitten Markus Pahta perusti isännöitsijäyrityksen, jonka
perustamisessa hän kokee Uusyrityskeskukselta saamiensa neuvojen
ja kannustuksen olleen ratkaisevaa.
Aikaisemmin
tietoliikennealalla työskennellyt Pahta päätti vaihtaa alaa, ja yrittäjyyskurssin myötä
hän tunsi yrittäjyyden sopivan itselleen.
Yrittäjyyskurssin kautta Pahta sai kuulla Uusyrityskeskuksen
palveluista ja keskusteltuaan Timo
Paakkolan kanssa hän rohkaistui
käynnistämään oman yrityksen.
Nyt hän tarjoaa isännöintipalveluita pienille ja keskisuurille asunto-osakeyhtiöille ja palveluihin
kuuluu muiden muassa kirjanpito,
tilinpäätökset, pelastussuunnitelmat sekä maksuliikenteen ja vastikkeiden tarkastukset.
- Lähipiirissä oli useita mielipiteitä yrittämisen puolesta ja vastaan, mutta ehdottomasti tällaisen
avun saaminen oli se tekijä, joka
auttoi ylittämään kynnyksen. Ja
täytyyhän sitä koittaa siipiään ettei

Käytettävyyttä ja tuoteturvallisuutta
terveydenhuollon laitteisiin ja ohjelmistoihin
Aika:
24.5.2012 klo 14.30–16.00
Paikka:
BusinessOulu, neuvotteluhuone Pegasus, 3.krs.,
Elektroniikkatie 5, Oulu Ilmoittautuminen:
18.5.2012 mennessä:
mari.koskinen(at)businessoulu.com

YHTEYSTIEDOT
Asiakasneuvonta:
Merja Aikio, toimialakoordinaattori
040 701 2835
merja.aikio@businessoulu.com
Yritysneuvonta:
Timo Paakkola, yritysneuvoja
045 893 2000
timo.paakkola@uusyrityskeskus.fi
http://www.businessoulu.com/
Markus Pahta on perustanut isännöitsijäyrityksen Kiimingin Uusyrityskeskukselta saaneensa taustatuen rohkaisemana.
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Uusi Oulu kehittää virkistysalueiden matkailukäyttöä
Uuden Oulun alueelta tärkeimpiä
matkailullisesti kehitettäviä virkistyskohteita ovat Nallikarin-Hietasaaren lisäksi Kierikkikeskus, Koiteli, Varjakka ja Virpiniemi. Seudun
matkailun kokonaissuunnitelmassa
ja virkistysalueiden suunnitelmissa
nämä alueet on nostettu kehitettäviksi kärkikohteiksi. Lokakuussa
2011 Oulun apulaiskaupunginjohtaja kutsui koolle ns. VirMa-työryhmän pohtimaan näiden kohteiden
kehittämistä Uudessa Oulussa.
Työryhmän tavoitteena on edistää osaltaan Oulussa 2009 tehtyä
matkailun kokonaissuunnitelmaa,

jonka mukaan alueen matkailutuloja pyritään kasvattamaan vuoteen
2020 mennessä noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa. BusinessOulun
asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppainen kertoo, että toinen tavoite
on nostaa myös Oulun seudun yöpyvien ulkomaalaisten määrää ja
saada heidät viihtymään alueella
pidempään. Myös mökkimajoituksien osuutta aiotaan nostaa. Vuodesta 2009 on Kemppaisen mukaan
jo edetty hyvin, mutta Uuden Oulun elinvoimaisuustyötä on vielä
jäljellä, että tavoitteisiin päästään.
VirMa-ryhmä on käynyt läpi

virkistysalueiden erikoispiirteitä ja
useissa kohteissa haasteet ovat samankaltaisia: virkistysalueet ovat
lähiseudun asukkaiden suosiossa,
jotka tulevat perheineen ja eväskoreineen viettämään aikaa ja ulkoilemaan. Ryhmä on pohtinut kuinka
kohteisiin saataisiin enemmän palveluja myös matkailijoille ja miten
alueille voisi jäädä enemmän tuloja.
Monilta virkistysalueilta puuttuu aktiivinen yritystoiminta, jota
halutaan myös lähteä tukemaan.
Kullekin alueelle halutaan löytää
nykyistä vahvempi profiili, jonka

ympärille palvelut voisivat rakentua: harrastusmahdollisuudet, kokous- ja ryhmäkäyttö, luontoretkeily, opaspalvelut ja historia- sekä
kulttuurielämykset avaavat uusia
yrittämisen mahdollisuuksia.
Virkistysalueilla toimivat yrittäjät kokoontuivat VirMa-ryhmän
järjestämään
työpaja-aamupäivään, jossa kävi ilmi mm. Oulun
talousalueen sisäisen lähimatkailun markkinoinnin kehittämistarve. Kokemusten mukaan mm. lähiseudun asukkaiden kotimaiset ja
kansainväliset vieraat ovat kiinnostuneita kohteista ja valmiita maksa-

maan tarjottavista palveluista.
Jyrki Kemppainen kuvailee Koitelin koskialueen kehittämismahdollisuuksia moninaisiksi. Koitelissa ei ole ehkä tarvetta paisua
massakohteeksi, mutta tarvetta suuremmalle paikoitusalueelle ja useammalle nuotiopaikalle
on jo esiintynyt. Koitelissa on kuitenkin hyvät puitteet panostaa yhä
enemmän aktiviteetteihin sekä pienimuotoisiin tapahtumiin, ja kun
palvelujen tarjota lisääntyy niin kysyntäkin kasvaa.

Jenny Kärki

Koiteli on yksi virkistysalueista, joiden matkailullista kehitystä halutaan edistää VirMa-työryhmässä. Nuotiopaikkojen ja omatoimisen virkistyskäytön lisäksi erilaisille palveluille on mahdollisuuksia.

Komeat keväiset tulvat ovat
yksi näkemisen arvoinen asia
Koitelissa, ja vappuna veden
paljoutta oli saapunut katsomaan todella paljon ihmisiä.

Koitelin koskialue on Kiimingin
ja koko uuden Oulun tärkeimpiin
kuuluva virkistys- ja matkailu kohde. Kiimingin kunta jatkaa alueen
kehittämistä myös tulevana kesänä. Vuonna 2009 valmistuneen Koitelin rakentamisen ensimmäisessä
vaiheessa Koitelin eteläpuoliselle
alueelle ja Sahasaareen rakennettiin jo mm. nuotiopaikkoja ja polkuja. Hanketta rahoitettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta.
Nyt suunnitelmissa olevaan
Koitelin kehittämishankkeen toiseen vaiheeseen kuuluu uuden sillan rakentaminen Sahasaaren takana pohjoispuolella olevan uoman
yli, huoltotien ja polkuverkoston
rakentamista Koitelin pohjoisrannalle sekä parkkialueen laajentamista. Rakennettava silta palvelee
tulevaa Ruusulaakson aluetta sekä

Kiimingin kunta

Koitelin koskialueella
laajentumistarvetta

laajentaa ja vahvistaa nykyistä virkistyskäyttöä.
Koitelin kehittämisen toiseen
vaiheeseen on haettu myös EAKR
rahoitusta ely-keskukselta. Uuden
sillan rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi tämän kesän aikana, mutta aikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä.
Koitelissa järjestetyt tapahtumat
ja muutenkin suuri suosio on osoittanut, että esimerkiksi parkkipaikan laajennukselle sekä sillan rakentamiselle on selkeästi tarvetta.
Koitelissa vierailee pelkästään kesäisin yli 30 000 ihmistä. Vapun aikanakin kävijöitä oli alueella runsaasti ja autojen pysäköintialueen
lisäksi tienvarsi täyttyi autoista.

Mikko Ukkola

Vanhat sillat Koitelissa jäävät entiselleen ja uusi tehdään Tunnelmatuvalta pohjoisrannalle.
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Kiimingin kunta

Yrittäjyyskasvatuksen olemusta etsimässä

Sivistystoimen johtaja Juha Aho ja yrittäjyyskasvatuskoordinaattori
Juhani Mankinen esittelemässä Kiimingissä toteutettuja projekteja.

Tiistaina 17.4. Oulun Seudun Ammattioppilaitoksen
Kontinkankaanyksikön auditoriossa järjestettiin Yrittäjyyskasvatuksen olemusta
etsimässä –seminaari, joka oli suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta ja
koulu-yritysyhteistyön kehittämisestä kiinnostuneille.
Auditorio täyttyi useista kymmenistä opettajista, oppilaista ja
yrittäjistä. Lyhyiden puheenvuorojen lisäksi tapahtuman lopuksi keskusteltiin yhteisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä ja
paikalla oli myös YES-keskuksen,
YVI:n, Finpecin, 4H:n ja TAT:n esittelypisteet.
Kiimingistä paikalla oli puhumassa sivistystoimenjohtaja Juha
Aho sekä opettaja ja yrittäjyyskas-

OSAO:n Kontinkankaan yksikön auditorion katsomo täyttyi mukavasti seminaarista kiinnostuneista. Yleisön joukossa oli myös tuttuja kasvoja.

vatuskoordinaattori Juhani Mankinen. Juha Aho alusti puheenvuoroa
kertomalla, että oppilaslähtöinen
yrittäjyyskasvatus on aina kiinni
opettajan omista valinnoista, mutta asiaa on hyvä lähestyä yhteisten
projektien sekä aihekokonaisuuksien avulla.
Kiimingin kuntaan on luotu yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteyksien kehittämissuunnitelma, joka
toimii yhtenä keskeisenä aineistona
Oulun yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia kehitettäessä. Keskeistä on suunnitelmallinen toiminta ja
alueellisesti erinomaisesti toimivat
verkostot, joiden osalta sekä kouluissa että paikallisessa yrittäjäjärjestössä toimii yrittäjyyskasvatuksen yhdyshenkilöt, jotka pitävät
yllä verkoston toimintaa.
Juhani Mankinen nosti esille yhden suosiota saaneen yrittäjyyskasvatuksen muodoista: Livelainaston, jossa yläkoulun opiskelija on
saanut valita paikalla olleiden yrittäjien ja yritysten työntekijöiden
joukosta yhden elävän kirjan, joka
kertoo omasta koulutus- ja työtaustaan sekä elämästään yrittäjänä.
- Tämä on ollut erittäin luonteva
ja kiitetty kohtaaminen koulun ja
työelämän välillä. Tällä pystytään
motivoimaan oppilaita työelämän
vaatimusten ajatteluun ja se myös
helpottaa ja selkeyttää asioiden käsittelyä, kertoo Mankinen.
Seminaarissa keskusteltiin myös
yrittäjyyskasvatuksesta muilla koulutusasteilla sekä aivan päiväkodissa asti. Pateniemen päiväkodin tiimivastaava Taina Ruonala esitteli
alle kouluikäisille lapsille suunnattua luovaa ajattelua tukevia aktiviteetteja, joiden muodostamaa
kokonaisuutta kutsutaan Tulevaisuusverstaaksi.
Opettaja Pirjo Piiroinen Oulunsalon lukiosta tuli opiskelijan Tuomas
Tuomikosken kanssa esittelemään,

Opettaja Pirjo Piironen (alla) ja
Tuomas Tuomikoski esittelivät
Oulunsalon lukion yrittäjyyskasvatuskurssia.

kuinka suosituksi ja hyödylliseksi
heidän lukiossaan yrittäjyyskurssi
on osoittautunut. Syventävän kurssin puitteissa jokainen saa joko yksin tai tiimissä perustaa oman yrityksen aivan oikeaoppisesti ja
lukuvuoden mittaisessa prosessissa käydään läpi koko yrityksen elämänkaari.
Tuomikosken ja hänen opiskelijakaverinsa Matias Väyrysen perustama Lakeuden Laatukatos NY
valmistaa roskakatoksia puskaradion kautta hankituille asiakkaille.
Yritystä käytiin myös testaamassa
messuilla, jossa Tuomikoski valittiin parhaaksi myyjäksi. Tuomikoski myös nauratti yleisöä kertomalla, että kaverukset pääsivät myös
vahingossa tienaamisen makuun,
sillä kysyntää katoksille tuli yllättävän paljon.

Jenny Kärki

Kiimingin kunta

Terveyskeskus uudistuu nykyvaatimusten tasolle
Kiimingin terveyskeskus on tällä
hetkellä remontin alla. Kohteen rakennustyöt on aloitettu joulukuussa 2011 ja rakennuksen on määrä
valmistua laajennusten, suuhygienian ja laboratorion peruskorjausten osalta syksyllä 2012 ja nykyisten
vastaanottotilojen peruskorjausten
osalta 2013 kesällä.
Kiimingin kunnan ja Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen tilaaman
hankkeen rakennuttajana toimii
Finnish Consulting Group Oy. Kokonaiskustannusarvio 5,3 miljoonaa eroa sisältää myös hankittavat
irtaimistot ja hoitokalusteet. Harjannostajaiset pidetään perjantaina 11.5.
Suuhygienian tilat ja laboratorio
on siirretty peruskorjauksen ajaksi rakennuksen toiseen kerrokseen,
jossa sijaitsivat aiemmin kuntoutuksen tilat ja mielenterveyspalvelut. Terveyskeskuksessa on todettu sisäilman laatua heikentäviä
tekijöitä, joita ovat mm. alapohjaja yläpohjarakenteista kulkeutuvat
mikrobit sekä lattiapinnoitteiden
hajoamisesta muodostuneet orgaaniset yhdisteet. Näiden syiden johdosta neuvolan siipirakennus peruskorjattiin jo viime vuonna.
Rakennuksen ilmanvaihtojär-

jestelmä on riittämätön ja hankalasti säädettävissä ja palotekninen
osastointi on todettu puutteelliseksi. Näiden johdosta rakennus peruskorjataan nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle. Samalla uusitaan
sähköjärjestelmä ja valaistus nykymääräysten mukaiseksi. Järjestelmän uusinnan yhteydessä kohde
varustetaan varavoimageneraattorilla.

Laajennustarve
väestökehityksen vuoksi
Nyt käynnissä olevan laajennuksen
ja peruskorjauksen tarve oli esillä
noin puolikymmentä vuotta. Vuoden 2009 aika laadittiin kokonaisvaltainen hankesuunnitelma, jossa
huomioitiin tilatarpeet ja toiminnallinen suunnittelu sekä tekniset peruskorjaustarpeet. Terveyskeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin
kunnanvaltuustossa tammikuussa
2010 ja hankkeen suunnittelu käynnistyi vuoden 2011 alkupuolella.
Laajennustarpeen taustalla on
Kiimingin kunnan huomattava väestönkasvu. Vuonna 1980 valmistunutta terveyskeskusta on laajennettu edellisen kerran 11 vuotta sitten,
jolloin Kiimingin väkiluku oli vajaa

9000 asukasta, kun se tänä päivänä
on jo yli 13 000 henkilöä.
Kunnan asukkaista käyttää noin
60 % jotain kunnan tuottamaa sosiaali- ja terveyspalvelua, joten palvelutarpeen kasvua ei vuoden 1991
laajennuksessa huomioitu riittävän
suurena. Tämä johti pian laajennuksen jälkeen siihen, että terveyspalveluiden toimintoja jouduttiin

hajasijoittamaan pääterveysaseman
lisäksi muihin kunnan tiloihin ja
Jääliin vuokratiloihin.
Uuden Oulun terveyspalveluiden asiakkaiden valinnanvapauden myötä kuntalaiset voivat valita terveysaseman, josta saavat
palvelunsa. Kiimingin terveyskeskuksen käyttäjämäärä on hieman
lisääntynyt tätäkin kautta. Sosiaa-

Terveyskeskuksen rakennustyömaalla on
vielä täysi tohina käynnissä.

li- ja terveyspalveluiden hyvä laatu
ja saatavuus samasta toimipisteestä vaikuttavat asiakkaan valintaan.
Rakenteilla olevat uudet tilat mahdollistavat Kiimingin sosiaali- ja
terveyspalveluiden toimintayksikön toimimisen uuden Oulun koillisena monipalvelukeskuksena.

Oulun Tilakeskus tiedotus /jk
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Koiteli Elää-festivaali
toistamiseen elokuussa
Koiteli Elää Acoustic Music
Festival- tapahtuma järjestetään elokuun 18. päivä toista kertaa. Viime vuonna tapahtuma oli loppuunmyyty,
ja siitä saatiin paljon hyvää
palautetta niin kävijöiltä tunnelmasta kuin kunnalta järjestelyistä, kertoo Sirpa Eskola, yksi Koiteli Elää ry:n
perustajajäsenistä.
Tämän
vuoden Koiteli Elää -festivaalin liput ovat jo myynnissä ja niitä myy Kiimingin
Grilli-kioski, Kauneushoitola Mirandas sekä Go Arctic!
–verkkokaupasta osoitteessa
www.goarctic.fi.
Lippuja on myynnissä
700 kappaletta ja todennäköistä on, että kaikki liput
myydään ennakkoon, Eskola kertoo. Tänä vuonna tapahtumassa esiintyvät Väi-

nö Tuonela & Kerettiläiset,
Lotta, Timo Stenfors, Kauko Röyhkä, Timo Rautiainen,
Pelle Miljoona, Jonna Tervomaa sekä Mutafunkers. Tapahtuman jatkot pidetään
edellisen vuoden tapaan Oulussa Vanhalla Paloasemalla.
Tapahtuma on edellisen vuoden tapaan osa Oulun Juhlaviikkoja.
Eskola kertoo Festivaalin
järjestelyiden olevan mallillaan.
- Viime vuodesta opittiin
paljon, ja tänä vuonna ry:hyn
ollaan saatu uusia jäseniä,
joten talkoolaisiakin on nyt
enemmän kuin viime vuonna. Osa viime vuonna itse
tuotetuista palveluista on
myös ulkoistettu kiiminkiläisille yrityksille, jotta kaikki toimet eivät olisi yhdistyk-

Ostetaan rOmuautOja ym. metallirOmua!

virallinen
metallinkierrätys
terminaali!

sen harteilla Eskola tiivistää.
Festivaalin kävijämäärästä kysyttäessä Eskola kertoo, ettei tapahtumasta ehkä
ikinä tule kovin suurta. Siihen tekee omat rajoitteensa
jo ympäröivä luonto sekä tapahtuman intiimitunnelma.
Festivaalin kävijämäärä on
kunnan ja pelastuslaitoksen
kanssa yhdessä sovittu asia.
Toki tämäkin tulee muuttumaan, kun Sahasaaresta saadaan kiinteä silta pohjoisrannalle tulevana kesänä.
Tämän kesän festivaaliin silta ei kuitenkaan ehdi vaikuttaa, mutta vuoden 2013 festivaaliin kyllä. Se saadaanko
lippuja enemmän myyntiin
sillan valmistuttua jää nähtäväksi.
Festivaalin lisäksi yhdistys järjestää kesän aikana

Koitelin Sahasaaressa kaksi
yhteislaulutilaisuutta. Lauluilloista ensimmäinen on
lauantaina 14.7. ja toinen lauantaina 28.7., ja niiden ohjelmistoon kuuluvat vanhat
klassikot ja tuoreemmat kappaleet. Iltoja säestää Uusitalo
Bros ja tilaisuudet ovat maksuttomia sekä kaikille avoimia.
- Tarkoituksena on saada meitä ”nuorempiakin” eli
70- ja 80-luvulla syntyneitä
mukaan yhteislauluiltoihin,
jotta tämä vanha Kiiminkijoen rannoille kuuluva perinne saataisiin pidettyä elossa.
Lauluvalikoimassa on kevyttä musiikkia 60-luvulta tähän
päivään, Eskola tarkentaa.

utacon oy
utajärvi
Puh. 0400 892 414
Puh. 040 7670 825
www.utacon.fi

T:mi

MAURI ISOLA
• Puun sahaus
• Puun myynti
• Halkojen myynti

Puh. 0400 705 212

Heli Paaso-Rantala
Autotarvike ja varaosa

Pöyskö
-Korjaamopalvelut
-Autotarvikkeet ja varaosat
-Mobil voiteluaineet
-Avainpalvelu
-Kotieläinrehut, tilausmyynti

P. 08-817 7222, 0400-685 343

RENTO VAPPUPYÖRÄ
Äidille
Kunnon
pyörä
TARJOUSHINTAAN

Lahjakypärät

Palvelemme maanantaina
30.4. klo 9 –16,
tiistaina vietämme vappua!

HELKAMA -JOPO
Nyt uudet kotimaiset,
värikkäät Jopot.
Tule ja valitse omasi.

Crescent naisten
classikko

379,-

Kevyt alurunkoinen vakiopyörä.
Punainen, musta ja
valkoinen

Sitruunainen hietakampela
katkarapukastikkeella,
Porsaan selykset
Cafe de Paris kastikkeella
Tilli- ja lankkuperunat
Kahvi ja kakkupala

13 90

329,MEILTÄ MYÖS
ASENNUS ja
HUOLTOPALVELUT

Äitienpäivän noutopöytä
sunnuntaina 13.5.

Ilman S-Etukorttia 15,90

HELKAMA -TUULI
Kevyt matalarunkoinen
naisten 3-vaihteinen
vakiopyörä.

Palvelemme sinua
Tuira, Valtatie 49, (08) 5542 983
ma–pe 9-18, la 9-14
Oulunlahti, Jukolankuja 1–3,
(08) 5542 987
ma–pe 9-18, la 9-14

349,-

Annokseen kuuluu salaatti- ja
leipäpöytä, juomina vesi,
maito tai kotikalja
sekä jälkiruokakahvi.

Kiiminki
www.jussinpyora.fi

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

