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www.ktcgroup. 

Avoinna 8-18 joka päivä, myös la-su
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

Paljon kukkivia ruukkukukkia

Kestävät omenapuut 30€/kpl, 55€/2 kpl

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

PUUTARHAMULTAA 4€/50L, 
20€/6 säkkiä (0,067 sent.litra)
(myös peräkärrykuormat)

orvokki 20 kpl /12€, 10 kpl/7€

Kukkiva, karaistunut, 
Kiimingissä kasvanut

www.yrittajat.fi/kiiminki
Liity jäseneksi

39. Kiiminkipäivät lähestyy!
Kiiminkipäivät järjestetään 
jälleen 39. kerran! Tapahtu-
ma pidetään 9.-11.8. eli pe-
rinteinen ajankohta juuri en-
nen koulujen alkamista säilyy 
entisellään. Markkinamyyjiä 
saapuu ympäri Suomen. 
Paikallisten yhdistysten 
kanssa järjestettyjä SM-kiso-
ja päästään seuraamaan enti-
seen malliin, muiden muassa 
naulan lyönnin, perunankuo-

rinnan sekä leuanvedon sa-
ralla.

Vielä kuitenkaan ei ole 
päätetty lähteekö Oulun kau-
punki tukemaan Kiimingin 
Yrittäjien järjestämää mark-
kinatapahtumaa, jonka ilta-
tapahtumiin on perinteisesti 
kuulunut myös tanssi- ja me-
nomusiikkia. Tämän vuok-
si esimerkiksi musiikkiesi-
tyksistä ei ole vielä pystytty 

päättämään. Kaupungin tuki 
määrittää käytössä olevan 
budjetin esityksien kustanta-
miseen. Järjestelyt ovat muil-
ta osin jo hyvinkin vauhdissa.

Joka tapauksessa Kiimin-
kipäivät järjestetään ja osal-
listujia sekä myyjiä toivotaan 
paikalle runsaasti. Markki-
noista on luvassa lisää tietoa 
lähempänä tilaisuutta ilmes-
tyvässä Kiiminki-lehdessä. JK
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Yrittäjät todella ovat tämän maan selkäranka, toteaa 
Esko Kurvinen.

Kiiminkipäivien järjestämises-
tä on talven ja kevään aikana tie-
dotusvälineissä liikkunut mo-
nenlaista tietoa. Kuntaliitoksen 
myötä päätöksenteko niidenkin 
osalta on siirtynyt Oulun kau-
pungille. 

Aikaisemmin Kiimingin yrit-
täjät ja Kiimingin kunta ovat vas-
tanneet järjestelyistä, kunta on 
antanut tilat, maa-alueen, sekä 
sähkön veloituksetta ja tukenut 
merkittävästi myös taloudelli-
sesti tapahtumaa, lisäksi kunnan 
henkilöstön työpanos on mah-
dollistanut mittavan tapahtuman 
järjestämisen. Yrittäjät/kunta yh-
teistyöryhmä on vuosittain laati-
nut budjetin ja seurannut tapah-
tuman onnistumista.

Yrittäjäyhdistys on ilmaissut 
halukkuutensa jatkaa Kiiminki-
päivien järjestämistä edelleen, 
niiden laajuus nykymuodossaan 
edellyttää julkisen tuen aikaisem-
man käytännön mukaisesti. Yrit-
täjäyhdistys on jättänyt Oulun 

kaupungille rahoitushakemuk-
sen ja samassa yhteydessä esittä-
nyt, että yrittäjät vastaisivat myös 
toripaikkojen varausjärjestelmäs-
tä. Päätöstä asiasta ei ole vielä 
saatu.

Kiiminkipäivien merkitys pai-
kallisena tapahtumana on kiis-
taton. Vuosikymmenien ajan ta-
pahtuma on kerännyt tuhansia 
ihmisiä seuraamaan monipuolis-
ta ohjelmaa, seurustelemaan ja ta-
paamaan tuttavia.

Lauantain toritapahtumassa 
kilpaillaan SM-titteleistä kolmes-
sa lajissa, naulanlyönti ja perun-
nankuorinta ovat olleet ohjelmas-
sa jo pitkään, uusimpana lajina 
mukana on leuanvedon SM-kisa. 

Seurakunta, urheiluseurat, 
nuorisoseurat, eläkejärjestöt, 
sekä muut yhdistykset ja järjestöt 
ovat sitoutuneen tapahtumaan ja 
omalla panoksellaan rikastutta-
massa ohjelmatarjontaa ja vahvis-
tamassa kotiseutuhenkeä.

Kiimingin yrittäjät on päät-

tänyt pitää Kiiminkipäivät 9.-
11.8.2013. Kutsumme jälleen kaik-
ki yhteistyötahot mukaan. Tuleva 
tapahtuma on muuttuneessa toi-
mintaympäristössä merkityksel-
linen ja ratkaisut esimerkiksi ra-
hoituksen suhteen suuntaavat 
kehitystä pitkälle tulevaisuuteen.

Kiiminkijoen vapautuminen 
jääpeitteestä oli jälleen kerran 
osoitus luonnon voimista, uhkaa-
vista tilanteista selvittiin ja ke-
vät etenee kohti kesää. Tulevana 
sunnuntaina vietetään Äitienpäi-
vää. Onnittelut äideille yrittäjien 
puolesta ja lisäksi toivotan kaikil-
le hyvää kesää!

Lauri Mikkonen
puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry

Lauri Mikkonen sanoo, että Kiimingin Yrittäjät on 
päättänyt pitää Kiiminki-päivät elokuussa. 
- Kutsumme jälleen kaikki yhteistyötahot mukaan.

Kiiminkipäivien merkitys paikallisena tapahtumana on kiistaton

Vaikeina aikoina suomalais-
ten vahvuus on ollut kyky 
uudistua, tunnustaa tosi-
asiat ja tehdä myös vaikei-
ta päätöksiä terveellä järjel-

Uudistuminen on välttämätöntä!

lä. Yrittäjille tämä on tuttua 
ja välttämätöntä, jotta yleen-
sä pysyy kehityksessä ja kil-
pailussa mukana. Yrityksissä 
paikallaan pysyminen tar-

koittaa monesti taantumis-
ta ja markkinoiden menettä-
mistä.

Tosiasioiden tunnustami-
nen ja ennakkoluuloton uu-
distaminen on myös kunti-
en ja valtion toiminnoissa 
välttämätöntä. Valitettavas-
ti kuntien ja valtion notke-
us ei tähän monestikaan ole 
riittävää. Yrittäjien on pak-
ko reagoida havaitsemiin-
sa epäkohtiin nopeasti, jotta 
korjausliikkeellä vaikutuk-
set toteutuisivat mahdol-
lisimman pian. Kuntien ja 
valtion päätöksenteossa rea-
gointiherkkyys on paljon hi-
taampaa ja sen vuoksi monet 
epäkohdat ehtivät vaikut-
taa vuosia ennen kuin niihin 
saadaan korjausta.

En lähde tässä yhteydessä 
kankeuden syitä avaamaan 
sen enempää, mutta eräs ja 
ehkä merkittävin niistä on 
päättäjien ristikkäiset tavoit-
teet. Yrityspuolella tavoittee-
na on pitää firma pystyssä ja 
menestyä sekä tarjota työnte-
kijöille työtä. Kuntapuolella 
jokaisella päättäjällä on oma 
näkemyksensä siitä, miten 
kunnan tulee toimia. Aina ei 

ole ensimmäisenä koko kun-
nan ja kaikkien kuntalaisten 
etu vaan oman ryhmän, omi-
en äänestäjien, edunvalvon-
ta.

Tästä on seurauksena että 
kunnat ja valtio elävät niin 
sanotusti kädestä suuhun 
vuosi kerrallaan. Kun tulo-
jen kasvu pysähtyy niin me-
not jatkavat kasvuaan, jopa 
kiihtyvällä vauhdilla. Tämä 
on nyt tilanne lähes kaikissa 
Suomen kunnissa. Vasta seu-
raavana tai sitä seuraavana 
vuonna kiistellään mitä pi-
täisi tehdä, että velkaantumi-
nen pysäytettäisiin.

Me kaikki kuitenkin tie-
dämme, että Suomen eri alu-
eiden kehittäminen ja me-
nestys perustuu vahvoihin 
peruskuntiin, joilla on re-
sursseja panostaa muuhun-
kin toimintaan kuin vain 
peruspalveluiden turvaami-
seen asukkailleen. Jos nämä 
isot veturit yskivät, niin yskii 
koko maa.

Yhteistyö ja työnjako kun-
tien ja yritysten välille pitää 
saada nykyistä joustavam-
maksi. Eräs väline kunnille 
menojen hillitsemiseksi on 

koko kuntaa koskeva pal-
velustrategia. Sillä voidaan 
määritellä miten kunta voi 
taloudellisemmin hyödyn-
tää parhaiden omaa toimin-
tansa sekä yrityksiä ja kol-
matta sektoria. Jos halutaan 
kuntalaisille parasta palve-
lua kohtuulliseen hintaan, 
niin kunnilla ole varaa jättää 
hyödyntämättä oman paik-
kakunnan yrityksissä olevaa 
osaamista. Työntekijän osaa-
minen ei ole kiinni palkan-
maksajasta. Tärkeintä on että 
kaikki kustannukset ovat tie-
dossa niin kunnan omasta 
työstä kuin yrityksillä teete-
tystä työstä.

Yrittäjien arvostus on ol-
lut vuosikymmenestä toiseen 
hyvin ohutta. Ehkä se johtuu 
siitä, että niin moni haluai-
si ryhtyä, elämänsä jossakin 
vaiheessa, yrittäjäksi, mutta 
niin harvalla riittää rohkeus 
laittaa itsensä kokonaan pe-
liin oman ja toisten työpaik-
kojen edessä. Yrittäjät todella 
ovat tämän maan selkäran-
ka: käytännössä viime vuo-
sina kaikki uudet työpaikat 
ovat syntyneet pk-yrityksiin. 
Jos arvostaa työpaikkoja, pi-

täisi olla johdonmukainen, 
ja arvostaa siis myös yrittä-
jyyttä.

Haastavasta taloudelli-
sesta tilanteesta huolimatta 
nykyinen maan hallitus on 
pyrkinyt tekemään osansa 
yrittäjyyden eteen. Kun pan-
kit ovat kiristäneet yritys-
ten luotonantoa, on yritysten 
omarahoituksen kohenta-
minen entistä tärkeämpää. 
Tämä senkin vuoksi, että ta-
vallisilla yksityisillä yrityk-
sillä harvoin on ulkopuoli-
sia sijoittajia oman perheen 
lisäksi.

Työllistämisen kustan-
nuksia ja riskejä on saata-
va myös kohtuullisemmiksi. 
Mikäli kehysriihen päätökset 
eivät tuo toivottuja vaiku-
tuksia, on oltava rohkeutta 
tehdä lisää. Kasvu, työpai-
kat, syntyvät vain yksityisel-
lä sektorilla, pääosin pienissä 
yrityksissä.

Esko Kurvinen
Yrittäjä
Kansanedustaja 

Yrittäjät todella ovat tämän maan selkäranka: käytännössä viime vuosina kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet 
pk-yrityksiin. Jos arvostaa työpaikkoja, pitäisi olla johdonmukainen, ja arvostaa siis myös yrittäjyyttä.
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Uusi kauneushoitola avattu!

sokerointi, meikkaukset
klassinen hieronta, turvehoidot

kuumakivihieronta, intialainen päänhieronta
kotikäynnit, naisten illat, polttarit...

Koppelonkaari 6, Kiiminki 040-586 6661
www.adele.fi

Kauneus ja Hieronta

Adele

Suomessa on 266 000 yri-
tystä, joista 93 prosenttia on 
alle kymmenen henkeä työl-
listäviä yrityksiä. Yrittäjäksi 
ryhtyminen on toisille suu-
ri askel siirtyä työntekijästä 
yrittäjäksi, toiselle taas luon-
teva jatkumo uravalintaan 
tai vaikka perheen perintei-
siin. Yritys perustetaan usein 
palkkatyössä hankitun am-
mattitaidon pohjalta, mut-
ta myös harrastuksen tai tai-
teellisuuden innoittamana.

Yrittäjäksi ryhtyvä ei ole 
’ihan sama’ -lauseen viljelijä. 
Yrittäjähenkisen tapa on kat-
soa eteenpäin, ei etsiä syylli-
siä tilanteeseen joutumisesta, 
vaan etsiä heti uusia vaihto-
ehtoisia tapoja ratkaista on-
gelmat. Tästä rohkeudesta 
on osoituksena se, että Suo-
men kaikista yrityksistä pe-
räti yli puolet on yksinyrittä-
jiä! Itsensä työllistävä joutuu 
olemaan ensinnäkin alansa 
ammattilainen, mutta lisäk-
si siivooja, talouspäällikkö, 

markkinointijohtaja, logis-
tiikkapäällikkö, ostaja, myy-
jä ja paljon, paljon muuta.

Tilastollisesti tyypillisin 
yrittäjä on noin 50-vuotias 
palvelualalla toimiva pien-
yrittäjä mies. Hänellä on joko 
ammatillinen tai opistota-
soinen koulutus ja vahvasti 
työkokemusta takana. Roh-
keutta ja itseluottamusta riit-
tää. Miehet oppivat armeijas-
sa tekemään yhdessä asioita 
ja luottamaan kaverien teke-
misiin. Kun toinen osaa toi-
sen homman ja toinen toisen, 
tehtävien jakaminen on luon-
tevaa.

Yrittäjänainen on noin 
40-vuotias palvelualalla toi-
miva yksinyrittäjä. Useinkin 
hänen ajatellaan olevan par-
turi-kampaaja tai hoiva-alan 
yrittäjä. Yrittämisen taustalla 
on vahva halu tehdä käsillä 
ja auttaa ihmisiä. Naiset ovat 
tottuneet pikkutytöstä lähti-
en vahvoihin ystävyyssuh-
teisiin ja verkostoitumiseen. 

Sosiaalinen kanssakäyminen 
on vilkasta, mutta työ ja muu 
toiminta tehdään mieluum-
min yksin, halutaan itse osa-
ta ja vastata kaikesta.

Kaikki yrittäjät tarvit-
sevat tukiverkostoa ja yh-
teistyökumppaneita, kuten 
työntekijät työkavereitaan. 
Yrittäjäjärjestöt tarjoavat mo-
nipuolisessa toiminnassaan 
sekä sosiaalista että tietotai-
dollista aktiviteettia ja mah-
dollisuuksia kehittyä am-
mattilaisena, mutta myös 
yrittäjänä. Lisäksi järjestö-
jen kautta pääsee sellaisiin ti-
lanteisiin, tapahtumiin ja ta-
paamisiin, joihin ei aiemmin 
voinut edes kuvitella itse-
ään. Vertaistuki ja joukkoon 
uskaltautuminen ovat erit-
täin loistava tapa rikastuttaa 
työelämää. Yhdistysten kaut-
ta pääsee oikeasti vaikutta-
maan asioihin.

Kiimingin Yrittäjissä on 
ollut historiansa aikana sa-
toja aktiivisia yrittäjiä, jois-

ta jokainen on tuonut omal-
la työllään paikkakunnalle 
arvokkaan panoksen. Yhdis-
tyksessä toimiminen antaa 
paljon, mutta yrittäjät anta-
vat yhdistykselle eväitä toi-
mia paikallisena edunval-
vojana sekä kuntaan että 
nykyisin kaupunkiin päin. 
Valtakunnallisesta merki-
tyksestä puhumattakaan, 
joten suuri kiitos yrittäjil-
le! Kiimingin asukkaille yri-
tystoiminta näkyy kattava-
na palvelutarjontana. Kiitos 
kuuluu siis myös alueen 
asukkaille, jotka vuosi toi-
sensa jälkeen tuette paikka-
kunnan yrityksiä. Vain siten 
kattavat palvelut saadaan pi-
dettyä lähialueella.

Katriina Ruonio, yrittäjä
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ry, työvaliokunta
Oulunsalon Yrittäjät ry, pj

Yhdessä 
yksin

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien terveiset:

Katriina Ruonio. Kuva Videcam Oy, Jussi Riikonen

”Yrittäjäjärjestöt tarjoavat monipuolisessa toiminnassaan 
sekä sosiaalista että tietotaidollista aktiviteettia ja 

mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisena, mutta myös yrittäjänä.”

Uusia jäseniä

Allog Consulting Tmi on Konti-
osta käsin toimiva Pasi Krankan 
luotsaama liikkeenjohdon kon-
sultointiyritys.

Kone-ja Vihertyö Haapa-
aho Oy toimii Rakennuspaikan 
valmistelutöiden parissa yrittäjä-
nään Miika Haapa-aho.

Koreko Oy:n yrittäjä Jaalan 
Lauri on erikoistunut liikkeenjoh-
don konsultointiin ja yritys toimii 
Jäälissä.

Pohjolan Putkiurakoin-
ti & huolto on Jäälissä toimiva 
lämpö-, vesijohto- ja ilmastoin-
tiasennusyritys vetäjänä Mika 
Ojala.

PSR Security and Safety 
Consulting Avoin Yhtiö tarjo-
aa turvallisuuskoulutuksia Kon-
tiosta käsin, yrittäjänään Petri 
Ruotsalainen.

Sareena Oy:n Juha-Pekka 
Luokkanen harjoittaa asuin- ja 

muuta rakentamista.
Siruka Eräpalveluiden Kari 

Runtti tarjoaa varauspalveluita, 
matkaoppaiden palveluita, ym.

Stelon Oy valmistaa sau-
nanhoitotuotteita ja kalusteöljyjä 
yrittäjänään Risto Häkli.

Vainionpää Kyllikki Virva 
Annikki harjoittaa kiinteistönvä-
litystä.

Kiimingin Yrittäjät ry on saanut viime vuoden joulukuusta 
lähtien yhdeksän uutta jäsentä. Nyt jäseniä on kaikkiaan 139. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tuohimaantie 12, Kiiminki

paikallista osaamista
Kiinteistövälitys Räihä LKV 

Jäntintie 13
90910 Kontio

fax (08) 816 2547
p. 0400 350 212www.raihalkv.fi

Kiimingin ainoa
palvelutiski

Tervetuloa!

• Kaikki alan palvelut 
• Hautakivet • Kaiverrukset

Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 040 561 7399, 0400 387 047

Mettovaara

Kiimingin Kukka ja
Hautauspalvelu

Kiimingin Yrittäjien 
tiedotustoimintaa 
selkeytetään s. 5
Koitelin Paviljonkiin etsitään 
yhteistyökumppaneita s.6

Janne Pekkalan 
lounasravintola s. 9
Yritysvierailut 
alkaneet s. 10

Jäälicity-
rokki s. 12
Hyvinvointi-
palveluja 
s. 14
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Yrittäjien uusi työntekijä 
Milla Raappana

Milla Raappana on Oulun Yrittäjien uusi työntekijä.

Oulun Yrittäjien uusi toimis-
totyöntekijä on Milla Raap-
pana. Hän on Turun yliopis-
tosta valmistunut filosofian 
maisteri ja hänen opintonsa 
ovat pääosin koostuneet his-
toriasta ja valtiotieteistä. 

Raappana on ollut vas-
ta muutamia päiviä Oulun 
Yrittäjien työntekijänä, mut-
ta tehtävät ovat jo tässä vai-
heessa osoittautuneet moni-
puolisiksi. Hänen työtilansa 
on PPY:n konttorilla, mis-
tä käsin hän hoitaa Oulun 
Yrittäjät ry:n sekä muiden 
Uuden Oulun alueen yrittä-

jäyhdistyksien asioita, tar-
peen mukaan. Yksi töistä on 
PPY:n jäsenrekisterin ylläpi-
täminen.

Aikaisempaa työkoke-
musta naisella on muiden 
muassa Oulun kaupungin 
tapahtumasihteerin tehtä-
västä. Tapahtumajärjestä-
misestä on varmasti hyötyä 
tulevan kesän yrittäjätapah-
tumien yhteistyökuvioissa, 
esimerkiksi Kiiminkipäivillä.

Paljon uutta opittavaa on 
ollut, mutta Raappana kiittää 
PPY:n väkeä hyvästä pereh-
dytyksestä. JK

Nuori Yrittäjyys ry:n YES-
verkoston tehtävänä on tar-
jota tukea ja konkreettisia 
apuvälineitä yrittäjyyskas-
vatuksen toteutukseen sekä 
saada koulut ja yrittäjät avaa-
maan ovet toisillensa. YES:n 
Heikki Keränen kertoo, että 
usein suurin ongelma kou-
lujen ja yritysten yhteistyös-
sä on aikataulujen yhteenso-
vittaminen koulukäytäntöjen 
mukaiseksi.

YES:n ohjelmat antavat 
nuorille tietoa yrittäjyydes-
tä ja kannustavat aktiiviseen, 
oma-aloitteiseen työottee-

YES avaa ovet koulujen 
ja yrittäjien välillä

Heikki Keränen

seen läpi elämän. Yhteistyö-
hön kaivataan myös vielä li-
sää itse yrittäjiä, jotka olisivat 
valmiita kertomaan omasta 
työelämästään opiskelijoille.

- Yrittäjälle YES-kum-
miksi alkaminen ei tarkoi-
ta jatkuvaa ja aikaa vievää 
toimintaa, vaan satunnai-
sia tapaamisia koululais-
ten kanssa esimerkiksi op-
pitunti- tai yritysvierailujen 
merkeissä. Yrittäjät pääse-
vät näin kurkkaamaan kou-
lumaailmaan ja touhuamaan 
luovien lasten ja nuorten 
kanssa. Useat yrittäjät ovat 

kokeneet vierailut arjessaan 
antoisina välipaloina. Samal-
la yrittäjä kantaa yhteiskun-
tavastuuta yrittäjähengen 
säilymisestä nykynuorissa, 
toteaa Keränen.

Kiimingin Jokirannan 
koulussa on saatu todeta, 
että esimerkiksi Livelainasto 
on ollut luonteva ja kiitetty 
kohtaaminen koulun ja työ-
elämän välillä. Yrittäjyyskas-
vatuskoordinaattorina toimii 
opettaja Juhani Mankinen. 
Livelainaston on yrittäjis-
tä koostuva ”Elävä kirjas-
to”, jossa yläkoulun opiskeli-

ja saa valita paikalla olleiden 
yrittäjien ja yritysten työnte-
kijöiden joukosta yhden elä-
vän kirjan, joka kertoo omas-
ta koulutus- ja työtaustaan 
sekä elämästään yrittäjänä.

Jenny Kärki

Nokialta yhden miehen yritykseen

Risto Häkli val-
mistaa yrityksen-
sä tuotteet pää-

asiassa alusta 
lähtien itse.

Yrittäjäperheestä kotoisin 
oleva Risto Häkli oli pitkään 
kiinnostunut yrittäjyydestä. 
Jo ennen hänen entisen työn-
antajansa Nokian irtisanomi-
sia yrittäjyys oli kiinnosta-

nut. Kun työtilanne Nokialla 
muuttui, niin viime vuoden 
marraskuussa hän ryhtyi 
tuumasta toimeen, perusti 
osakeyhtiön ja osti valmiin 
liiketoiminnan.

Hänen, pääasiassa yh-
den miehen, yrityksen-
sä Stelon Oy valmistaa ke-
mian teollisuuden tuotteita 
kuten saunanhoitotuottei-
ta, kalusteiden käsittelyöljy-
jä, nahkarasvaa, ihovoidetta 
ja niin edelleen. Tuotteet hän 
valmistaa parafiiniöljyä lu-
kuunottamatta itse.

- Asiakkaani ovat val-
taosaltaan jälleenmyyjiä ja 
teollisuutta. Asiakkaita on 
ympäri Suomea ja löytyypä 
muutamia asiakkaita ulko-
mailtakin, Risto kertoo.

Risto asuu Kiimingin Ala-
kylässä, mutta yrityksen lii-
ketilat sijaitsevat Ruskossa. 
Kiireapulaisia hänellä on sil-
loin tällöin tarpeen mukaan, 
ja toiveena onkin työllistää 
pysyvästi yksi tai kaksi työn-
tekijää, kunhan toiminta hie-
man laajenee.

- Yrittäjäyhdistykseen lii-
tyin kun veljeni suositte-

li ja jäsenhankkijakin soit-
ti. Jäsenedut kiinnostivat ja 
odotan yritysvierailuja sekä 
ajankohtaista koulutusta ja 
tiedotusta. Yritystoiminnas-
sa koen uutena yrittäjänä 
myös tarvitsevani tukea ja 
apua, Risto toivoo.

Yrittäjyys on muutoin so-
pinut miehelle mainiosti, 
mutta yksinyrittämisen var-
jopuoli on yksinäisyys. Kah-
vitauoilla rupatteluseura 
olisi mukavaa, ja myös sik-
si työllistäminen on miehen 
suuri haave. 

Suoraselkäisen luonteen-
laadun ansiosta myös hiljai-
sempana aikana mies jaksaa 
aamulla nousta töidensä pa-
riin.

Markku Kemppainen

Monet kiiminkiläiset saivat 
tuta luonnon voimat, kun 
nopea kevääntulo aiheut-
ti suuret tulvat Kiiminkijo-
essa. Vesimäärät aiheuttivat 
ongelmia ja suuria vahinko-
ja tukkien teitä ja tulvimalla 
pihoihin, pelloille ja jopa ra-
kennuksiinkin asti.

Koitelin ulkoilijoille suu-

rien vesimassojen mylvintä 
oli myös elämys, jota saavut-
tiin seuraamaan kauempaa-
kin. Huhtikuun 20. päivänä 
Sahasaaren eteläpuoli oli jo 
lähes kokonaan vapautunut 
jäistä, mutta pohjoispuolella 
jäät olivat vielä patoutuneet.

Koiteliin ennen joulua 
valmistuneelta uudelta sil-

lalta useat kävivät ihmet-
telemässä luonnonilmiötä. 
Jonkin verran vedet tulvivat 
myös paikoin luontopoluil-
le, mutta monet kävijät löy-
sivät kekseliäitä kulkureitte-
jä kuvauksellisten paikkojen 
ääreen. JK

Koiteli houkutti ihmettelemään tulvia
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Kiimingin Yrittäjät selkeyttävät 

Mainostoimistoyrittäjä Mari Siltakoski vastaa nykyisin 
yrittäjäyhdistyksen sisäisestä tiedotuksesta.

tiedotustoimintaa

Kiimingin Yrittäjät ry:n sisäi-
nen tiedotustoiminta on ko-
kenut remonttia kuluvan ke-
vään aikana. Suurin uudistus 
on, että tästä lähtien kaikki 
yhdistyksen sisäisesti tiedo-
tettavat asiat kootaan yhden 
henkilön, Mari Siltakosken 
taakse, joka hoitaa säännöl-
lisin väliajoin sähköpostitie-
dotteen kaikille yhdistyksen 
jäsenille. Paperisia kuukausi-
tiedotteita ei julkaista.

- Käytössämme on jäsen-
temme sähköpostiosoitteet, 
jotka he ovat ilmoittaneet 
liittyessään yrittäjäjärjes-
töön. Jos siis kuuluu Kiimin-
gin Yrittäjiin eikä kuitenkaan 
ole saanut jäsentiedotetta täl-
le vuodelle, syy voi olla siinä, 
että on kenties vaihtanut säh-
köpostiosoitettaan ja jäsen-
tiedote menee edelleen van-
haan osoitteeseen. PPY:kin 

lähettää säännöllisesti säh-
köpostitiedotteita, joten jos ei 
ole saanut niitäkään niin sil-
loin meillä on todennäköi-
sesti käytössä vanha osoite, 
kertoo Siltakoski.

Uuden sähköpostiosoit-
teensa voi ilmoittaa Mari Sil-
takoskelle, mutta siinä ta-
pauksessa se päivittyy vain 
Kiimingin Yrittäjien tiedo-
tuslistalle. Osoitteesta www.
yrittajat.fi/yrityshaku löy-
tyy linkki, josta voi kirjautua 
muuttamaan tietojaan valta-
kunnalliseen järjestelmään.

Kiimingin Yrittäjien ta-
pahtumista ja muusta yh-
teisestä toiminnasta ilmoi-
tetaan nyt organisoidusti 
yhdestä lähteestä ja tiedot 
ilmoitetaan myös www-si-
vustolla. Joihinkin yrittäjä-
tapahtumiin ilmoittautumi-
nen toimii myös yhdistyksen 

nettisivun kautta, millä py-
ritään helpottamaan sekä il-
moittautumiskynnystä, että 
ilmoitusten vastaanottajan 
työtä.

Kiiminki-lehti jatkaa toi-
mintaansa Kiimingin Yrittä-
jät ry:n ulkoisen tiedotuksen 
välineenä. Lehti on oiva tapa 
jakaa tietoa yhdistyksen toi-
minnasta alueen asukkaille 
sekä sidosryhmien toimijoil-
le. Kiiminki-lehti ilmestyy 
kolmesti vuodessa. Seuraa-
va numero ilmestyy loppu-
kesästä ennen Kiiminkipäi-
vä-tapahtumaa.

Tiedotusvastaava  
Mari Siltakoski
Kiimingin yrittäjäyhdistyk-
sen tiedotusvastaavana toi-
mii nyt Mari Siltakoski, joka 
on itse yrittäjänä mainostoi-
misto Imago+ Oy:ssa Kii-
mingissä. Siltakoski kertoo, 
että uuden tiedottajapestin 
pyörittäminen on ollut haas-
teellista oman työn ohessa, 
sillä valmista tiedottamisen 
mallia Kiimingin Yrittäjille ei 
vielä ollut.

- Selkeät tiedotteet ovat 
saaneet hyvän vastaanoton, 
mutta kehitettävää on vielä 
tiedonkulun kokonaisuudes-
sa, toteaa Siltakoski.

Nainen on itse toiminut 
neljä vuotta mainostoimis-
toyrittäjänä ja tarjoaa mark-
kinointiviestinnän palvelui-
ta, kuten painotuotteiden 
ja nettisivujen suunnittelua 
ja toteutusta aina logosta ja 
esitteistä verkkokaupparat-
kaisuihin. Hän ei toimi yk-
sin, vaan työllistää itsensä 
lisäksi yhden henkilön ko-
kopäiväisesti ja käyttää pro-
jektiluontoisesti muutamaa 
muuta henkilöä. Lisäksi luo-
tettava yhteistyökumppani-
verkosto takaa toimivat pal-
velut. 

Uuden, tai vaihtuneen, sähköpostiosoitteensa voi ilmoittaa Mari Siltakos-
kelle, mutta siinä tapauksessa se päivittyy vain Kiimingin Yrittäjien tie-

dotuslistalle. Osoitteesta www.yrittajat.fi/yrityshaku löytyy linkki, josta 
voi kirjautua muuttamaan tietojaan valtakunnalliseen järjestelmään.

Paikkakunnan 
parhaat leivät!

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

Palvelemme: 
ma-pe 9-18 
la 9-15 asiamiesposti

UUSIJÄRVI
LÄHIKAUPPA

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

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

myynti • valmistus • asennus • huolto

OSAO:n Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö järjes-
tää kaikkien alojen oppisopimuskoulutusta, kertoo 
koulutussuunnittelija Anne Pudas. 

Tällä hetkellä käynnissä on noin tuhat oppisopi-
musta ja varsinkin nuorten yhteiskuntatakuun piiriin 
kuuluvien nuorten osalta resursseja on lisätty.

Työnantajan tehtäväksi oppisopimuksessa jää tar-
jota monipuolisia työtehtäviä ja oppimisen mahdol-
lisuuksia opiskelijalle. Työnantaja tai opiskelijalle ni-
metty työpaikkakouluttaja järjestää tarpeen mukaan 
ohjausta, antaa palautetta ja arvioi opiskelijan panos-
ta. Opiskelijan työturvallisuudesta ja työsuhdeasioista 
huolehtiminen on tärkeää, etenkin alaikäisten opiske-
lijoiden kohdalla on näistä seikoista oltava tarkkana.

Palkkaa opiskelijalle maksetaan työehtosopimuk-
sen mukaisesti. Työnantajalle maksetaan koulutus-
korvausta, jonka suuruus vaihtelee useista tekijöistä 
riippuen. Nuorten yhteiskuntatakuun ansiosta eten-
kin nuoren työttömän ja ammatittoman henkilön työl-
listäminen voi tulla työnantajalle edullisemmaksi. 
Peruskoulun tänä vuonna päättävän nuoren työllis-
tämisestä työnantaja saa korotettua koulutuskorvaus-
ta, jolloin useammalle nuorelle taataan mahdollisuus 
koulutukseen.

Esimerkiksi juuri yläkoulun päättäneen nuoren 
ensimmäisenä työvuonna työnantajalle maksetaan 
koulutuskorvausta 800 euroa kuukaudessa. Toisena 
vuonna 500 €/kk ja kolmantena 300 €/kk. Oppisopi-
muskoulutukseen voi hakea palkkatukea myös TE-
toimistolta, jos palkkaa opiskelijaksi työttömän työn-
hakijan.

Opiskelijan ammatillisen kehittymisen vuoksi on 
tärkeää mahdollistaa opiskelijan osallistuminen tie-
topuolisille lähiopetuspäiville oppilaitoksessa. Oppi-
sopimus lakkaa ilman irtisanomista oppisopimusajan 
päättyessä, eikä työnantajalla ole velvollisuutta työ-
suhteen jatkamiseen. Toivottavaa olisi, että työnanta-
ja tarjoaisi mahdollisuuksien mukaan myös työpaikan 
jatkossa, mutta pakottavaa velvoitetta ei ole.

Jenny Kärki

Oppisopimuskoulutus 
räätälöidään 

vastaamaan tarvetta
Oppisopimus tulee ajankohtaisek-

si yrityksessä yleensä silloin kun joko 
tarvitaan uutta työvoimaa tai jo ole-

massa olevalle henkilökunnalle tarvi-
taan lisäkoulutusta. Jos sopivan kou-
lutuksen saanutta henkilöä ei löydy 

työmarkkinoilta, kätevintä voi olla kou-
luttaa tekijä työskentelyn ohessa, jol-
loin oppiminen on intensiivisempää ja 
käytännönläheisempää. Tällöin myös 
varmistuu osuva koulutusräätälöinti 

juuri työnantajan tarpeisiin.

Tallitie 49, 90940 Jääli

MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Fax (08) 816 6775 
 Matkapuh. 0400 381 837 

• Konetyöt • Pihatyöt • Kokonaisurakointi
• Hiekat, sorat • Murskeet • Mullat 

• Timanttiporaus
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Koitelin Paviljonkiin etsitään yhteistyökumppaneita
Koitelin Residenssiin suun-
nitellaan laajennusta ja etsi-
tään matkailusta kiinnostu-
neita yhteistyökumppaneita. 
Nykyisen residenssin lisäksi 
tontille tulisi Paviljonki, joka 
mahdollistaisi suurempien 
tapahtumien järjestämisen 
sekä laajemman palveluvali-
koiman. Yrittäjä Petri Luuk-
konen kertoo, että rakennus-
lupa saatiin joulukuussa ja 
nyt haetaan osakaspohjan 
laajentamista, eli kiinnostu-
neita sijoittajia ja/tai matkai-
lutoimijoita mukaan hank-
keeseen.

Yhteistyö muiden Koite-
lin toimijoiden kanssa toimii, 

mistä osoituksena on esimer-
kiksi yhteistyössä Residens-
sin asiakkaille järjestettävät 
catering- ja ohjelmapalve-
lut. Myös Koitelin ulkoilu-
alueen paikoituskapasiteetin 
taannoinen lisääminen liit-
tyi vireillä olevaan Paviljon-
ki-hankkeeseen. Luukkonen 
uskoo Koitelilla olevan mat-
kailijoiden kannalta poten-
tiaalia, vaikka Oulu onkin 
matkailualueena suhteelli-
sen tuore. Motivaatiota ke-
hittyä kuitenkin löytyy.

Aikaisemmin Luukkonen 
on toiminut Kiimingin kun-
nan kehityspäällikkönä ja 
Oulunkaaren seutukunnan 

elinkeinovastaavana. Pää-
toimisesti hän pyörittää Bu-
sinessVERCCO Oy:tä, jonka 
tarkoituksena on helpottaa 
yritysten liikkumista Venä-
jän markkinoiden suuntaan, 
erityisesti sähköisen mark-
kinoinnin ja verkkokaupan 
keinoin. Vasta viime kesäs-
tä lähtien Luukkonen on toi-
minut täysipäiväisenä yrit-
täjänä ja Koitelin Residenssi 
ollut hänelle mukava sivu-
toiminen yritys.

- Yrittäjyyteen kuuluu 
tietty epävarmuuden sie-
tokyky, mutta ajattelin että 
tässä iässä olisi korkea aika 
kokeilla yrittäjyyttä. Yrityk-

siä auttavana virkamiehe-
nä neuvot saattavat jäädä 
ohuiksi, jos itsellä ei ole ko-
kemusta yrittäjyydestä, ja 
myös siksi tämä on hyvä ko-
kea, Luukkonen toteaa.

Tällä hetkellä residenssiin 
mahtuu talvella 24 hengen ti-
laisuudet ja kesäisin katetun 
terassinsa ansiosta suurem-
mat. Asiakasryhmiin kuulu-
vat kokouksia ja virkistäy-
tymistilaisuuksia järjestävät 
yritykset sekä juhlia järjestä-
vät yksityiset henkilöt. Resi-
denssissä on erilliset sauna-, 
ateriointi- ja kokoustilat. Ma-
joitusmahdollisuus löytyy 
kahdeksalle henkilölle. JK

Koitelin Residenssi sijaitsee komealla paikalla kosken partaalla. Ra-
kennuksen suuret lasiseinät aukeavat joelle päin suoden sisätiloihin 
paljon luonnonvaloa sekä mahtavat maisemat.

Petri Luukkonen esittelee Koitelin Residenssin ruokailu- 
ja kokoustilaa.

Jäälin liikekeskuksessa toi-
miva Kauneus- ja hyvin-
vointipalvelut Vanilliini Ky 
on kokonaisvaltaiseen hy-
vinvointiin ja kauneuden-
hoitoon erikoistunut yri-
tys. Siellä työskentelee kuusi 
SKY-kosmetologia. Toimi-
tusjohtaja Kaisuleena Joen-
väärä kouluttaa itse mutta 
myös kouluttautuu ahkeras-
ti.

Uusin valloitus on osan 
henkilökunnan ravintoval-
mentajakoulutukset, jotka 
laajentavat Vanilliinin pal-
veluita edelleen kokonais-
valtaisempaan suuntaan. 
Lisäksi yritys on ottanut va-
likoimiinsa uudenlaisen 
mikroneulaushoidon Dermi-

Mikroneulauksella iho-ongelmat kuriin
caPen-laitteella. Mikroneula-
us kuulosti niin mystiseltä, 
että sitä piti päästä testaa-
maan…

En ollut koskaan ennen 
käynyt missään kasvohoi-
dossa, enkä oikein tiennyt 
mitä odottaa. Aluksi ihmet-
telin, mitä ihmettä neuloil-
la tehdään kasvohoidossa? 
Ainoat neuloihin liittyvät 
kasvohoidot, mihin olin ai-
kaisemmin törmännyt me-
diassa, liittyivät pelottaviin 
hermomyrkkyjä sisältäviin 
botuliinipistoksiin. Onneksi 
kävi pian selväksi, ettei tämä 
olisi sinne päinkään. Päin-
vastoin, Vanilliinissa ei ha-
luta tehdä mitään vähänkään 
riskialttiita tai muutoin radi-
kaaleja hoitoja.

Hoidon teho siis perus-
tuu hallittuun traumaan, 
joka käynnistää ihon oman ja 
luontaisen kollageenituotan-
non. Varsinkin iäkkäämmillä 
ihmisillä kollageenin vähyys 
näkyy ihon sameutena sekä 
ryppyinä. Raskaus- ja ak-
nearvet sekä ihon pigment-
tierot saavat myös apua hoi-
dosta. Toimittajana joutuu 
viettämään paljon aikaa tie-
tokoneen ääressä ja näyttö-
päätesäteilynkin on todistet-
tu sameuttavan ihon väriä.

Mikroneulahoidossa neu-
lat eivät siis ruiskuta ihoon 
mitään vaan aktivoivat ihoa 
parantamaan itse itsensä. 
Hoito suoritetaan sveitsiläi-
sellä sähkökäyttöisellä lait-
teella, jonka päässä olevat 11 

pientä neulaa tekevät pien-
tä tärisevää liikettä kont-
rolloidulle syvyydelle. Me-
netelmä on myös useiden 
lääkäreiden suosima.

Ihon desinfioinnin jäl-
keen kasvoille levitettiin te-
hoseerumia. Diplomikos-
metologi Minna Alatalo 
pyöritteli mikroneulalaitetta 
kevyesti ympäri kasvoja kes-
kittyen ongelma-alueisiin, eli 
tapauksessani leuan aknear-
piin. Kuulemma herkkähi-
piäisemmät saattavat tun-
tea nipistelyä, mutta minusta 
neulojen liike tuntui lähin-
nä pieneltä ”töpsyttelyltä”. 
Kaisuleena selosti, ettei tu-
lehdusvaaraa ole, sillä kaikki 
neulat ovat kertakäyttöisiä. 
Neulaushoidon jälkeen Min-
na laittoi kasvoilleni rauhoit-
tavan kertakäyttöisen pepti-
di-naamion.

Operaation päätyttyä sain 
ohjeet ihon kotihoidosta, jot-
ta neulauksen paras tulos 
saadaan esille. Ihotyypistä 
riippuen kosmetologit suo-
sittelevat tiettyjä ihonhoito-
tuotteita. Muutaman tunnin 
ajan hoidon jälkeen kasvot 
hieman punottivat. Kuusi 
tuntia hoidon jälkeen on va-
roaika, jolloin ei saa oleilla 
suorassa auringonpaisteessa, 
harrastaa hikiliikuntaa, sau-
noa tai laittaa meikkiä. Seu-
raavaksi yöksi suositellaan 
laitettavaksi puhdas tyyny-
liina, iholle joutuvien bak-
teerien määrän minimoimi-
seksi.

Yhden hoidon perusteel-
la ja kahden päivän tunnus-
telun jälkeen tuloksista on 
vielä hankala puhua. En-
simmäisenä iltana ihoa hiu-
kan kiristi ja lämmitti, mut-

ta tämän kerrottiin olevan 
normaalia. Kuulemma par-
haimmillani olen vasta noin 
viikon päästä hoidosta, mut-
ta ainakin osa aknearvis-
ta taitaa olla jo tasoittumaan 

Vanilliinin henkilökunta suositte-
lee Biodroga MD-tuotteita tehosta-
maan mikroneulauksen tehoa.

SKY-diplomikosmetologi Minna Alatalo suorittaa hoitoa ja vierestä seuraa toimitusjoh-
taja Kaisuleena Joenväärä. Kuva Jonna Vanhatalo.

päin. Ymmärtääkseni hoito 
on edullinen ja nopea mui-
hin vastaaviin verrattuna.

Jenny Kärki

Mikroneulaus tehdään säh- 
kökäyttöisellä DermicaPen- 
laitteella, jonka neulojen sy- 
vyyttä voidaan säätää kas-
vojen alueen mukaan. Ku- 
va Jonna Vanhatalo.
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•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

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

Rakennusliike
M. Autio Oy

Haukiputaantie 801, 90910 Kiiminki
matti.autio@rakennusliike.inet.fi

www.rakennusautio.net

Saneeraus ja 
uudisrakentaminen

Puh. 040 584 1486, 
040 587 9685
Fax. (08) 816 9185

Laatu    Tehokkuus    Monipuolisuus

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

uudisrakentaminen
saneeraus

kvr-rakentaminen

Rakentamista Oulun alueella 
vuodesta 1996

Yritystie 5                          
90940 Jääli                           
www.ltm.fi                         

Tiedustelut: 
Eijan Kammari 

Kiiminki
puh. 040-5717103/Eija

VAATTURI 
TEKSTIILITAITEILIJA

Suunnittelen 
ja ompelen Sinulle 

persoonallisen 
asukokonaisuuden 
sekä muodistukset/
korjaukset naisille 

ja miehille.

EIJA I. KERÄNEN

OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA

VIRALLINEN METALLIN-
KIERRÄTYSTERMINAALI
UTACON OY

UTAJÄRVI
PUH. 0400 892 414
PUH. 040 7670 825

www.utacon.fi

Noudamme paikan päältä ja 
meille voi myös tuoda

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

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

Osoite:
Autokuja 4
KIIMINKI

LUOTETTAVAA 
HINAUSPALVELUA

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

24h
palvelu

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN HINAUSPALVELU

Autokuja 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400

Kaikenlaiset sivunvalmistus- 
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Vaatturi ja tekstiilitaiteili-
ja Eija Keränen on aloitta-
nut jälleen ompelutoiminnan 
Kiimingissä. Viime vuonna 
vanhan työnsä pariin palan-
nut nainen sai uutta pontta 
vaatesuunnittelun taiteelli-
semmasta puolesta, mikä ta-
pahtui professori Kaarina 
Kailon innoittamana.

Kailo on naistutkija ja pro-
fessori sekä suomalaisen kan-
sanrunouden tutkija. Naiset 
valmistivat yhdessä näytte-
lyn, johon Kailo kokosi tari-
noita Pohjolan mytologisis-
ta naishahmoista ja Keränen 
suunnitteli kierrätysmateri-
aaleista asut naisille, työhar-
joittelija Asta Räisäsen kans-
sa. Kevään aikana seuraan 
on liittynyt myös ekopsyko-
logi Irma Heiskasen suunnit-
telemat ja toteuttamat emo-
esiliinat, joista näkyy hänen 
tähtitieteen tuntemus.

Yhteistyöstä syntyi Poh-
jolan valon ja voiman emo-
haltiat – tekstiilitaide- ja pu-
kunäyttely, jossa Keräsen 
toteuttamat haltia-asut edus-
tavat juhlavaa pukeutumista 
ja Heiskasen esiliinat edusta-
vat esiäitien arkista pukeutu-
mista. Kolmen naisen tiimin 
nimeksi ideoitiin Myyttikeh-
rän luonnottaret.

Näyttely on ollut esil-

Kiiminkiläistä tekstiilitaidetta 
ja Myyttikehrän luonnottaret

Myyttikehrän luonnottaret: Eija Keränen, Irma Heiskanen ja Kaarina Kailo sonnustau-
tuneina Emokolttuihin. Kankaat ornamenttikuvioin suunnitellut Heiskanen ja toteutuk-
sesta on vastannut Keränen. Kuva: Pentti Rautio

lä Oulun kaupunginkirjas-
tossa, Pikisaaressa, Kiimin-
gin O. Jauhiaisen museossa 
sekä Jyväskylässä. Hiljaisis-
sa suunnitelmissa on viedä 
emohaltijoiden viestiä myös 
ulkomaille, esimerkiksi Sak-
saan ja Viroon.

Enimmikseen Keräsen 
toiminta keskittyy nykyisin 
vaatturin ammatin harjoit-
tamiseen Eijan Kammaris-

sa. Lisäksi hän alkaa pyörit-
tää Kiiminkijoen opistolla 
käsityöhön ja luovuuteen in-
nostavia kursseja. Syyskuus-
sa on tulossa myös Hannuk-
seen kyläyhdistyksen sekä 
Oulun juhlavuoden kans-
sa yhteistyössä toteutetta-
va perinnetapahtuma, jonne 
etsitään käsitöihin ja perin-
netuotteisiin erikoistuneita 
myyjiä sekä työnäytöksiä.

Oikea elämäntapa 
auttaa jaksamaan
Keränen on toiminut vuo-
desta -83 alkaen vaatturina 
ja viimeiset 30 vuotta hänellä 
on ollut Kiimingissä työhuo-
ne ja toiminimi, joka kulkee 
tällä hetkellä nimellä Eijan 
kammari. Suurin osa asiak-
kaista tulee Oulun seudulta.

Reilu kolme vuotta sitten 
Keränen joutui lopettamaan 
vaatturin työn, koska sel-
käongelmat ja käsien kalk-
keumat vaikeuttivat liikaa 
työntekoa. Kokonaan uudel-

leen kouluttautuminen kävi 
mielessä ja hän kokeili myös 
lastenhoitajan työtä, mutta 
se osoittautui vielä raskaam-
maksi selälle.

- Olen saanut nyt itse-
ni kuntoon liikunnalla ja oi-
kealla ravinnolla. Nykyään 
päiväni alkaa aina aamulen-
killä ja venyttelyllä. Tämä 
elämäntapa auttaa jaksa-
maan ja vaivat ovat vähen-
tyneet huomattavasti. Ny-
kyään näkee todella paljon 
väsyneitä yrittäjiä, vaikka 
jaksamiseen on hyvin helppo 
resepti, Keränen kannustaa.

- Tekstiilitaidenäyttelyn 
myötä koin positiivisen tun-
teen ja löysin uuden voima-
varan työn jatkamiseen. Vir-
kistävää oli kun jälleen sai 
käyttää luovuutta ja taiteel-
lista silmää. En ikinä haluai-
si vain työttömäksi istumaan 
kotona, jatkan mieluummin 
omaa juttuani, niin kauan 
kun voin, Keränen viimeis-
telee. JK

Palolankuja 8, 90620 Oulu

Kiimingin
 Kaluste Oy

www.kiiminginkaluste.fi

Eija Keräsen kanssa Siiri 
Rautio, joka lausui näyttelya-
vajaisissa karjalaisia runoja. 
Kuva: Pentti Rautio
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JÄÄLIN PIKAHUOLTO
Tommi Kokkoniemi Oy

Rakentajantie 4, 90940 JÄÄLI
Puh. 0400 300 092

• Varaosat, tarvikkeet, renkaat
• Pikahuolto, öljynvaihto 
• Rengastyöt, nelipyöräsuuntaus
• Rengashotelli, rengaspesut

Avoinna ma-pe 8-17

Rengasliike
KEIHÄSKOSKI KY

Rengasmyynti 
 Asennus
Korjaus 

 Hydrauliikkaletkut

Pekka 0400 581 360 
Teollisuustie 1, 91300 Ylikiiminki 

Puh. 817 7187
rengasliike@keihaskoski.fi 
 www.keihaskoski.fi

Kiimingin Urheilijoiden seit-
semän toimivaa jaostoa ta-
kaavat, että seuran toiminta 
pysyy vilkkaana ympäri vuo-
den. Kesällä erityisen vilk-
kaasti toimintaa harjoitta-
vat pesäpallo-, suunnistus- ja 
yleisurheilujaosto. Palloi-
lusta kiinnostuneille lapsille 
käynnistyy pesiskoulu, jossa 
pääsee pallon heittoa, kiinni-
ottoa ja lyömistä sekä syöttä-
mistä. 

Toivomme, että mahdol-
lisimman moni lapsi tulee 
tutustumaan lajiin. Räpy-
lät, mailat ja pallot löytyvät 
meiltä, joten ilman omia va-
rustehankintoja pääsee mu-
kaan, pesiskoulunrehtorit 
Ville Mäkelä ja Tuuli Nieme-
lä toteavat.

Heti ensimmäisellä ke-
sälomaviikolla alkava pe-
siskoulu on kaksiosanen. 
Ensimmäinen osa on kesä-
kuussa neljän viikon ajan. 
Toinen osa pidetään elo-
kuussa kahdella ensimmäi-
sellä viikolla. Pesiskoulu jär-
jestetään sekä lukion kentällä 
että Jäälin urheilukentällä. 
Pesiskoulun lisäksi seuran 
tyttö- ja poikajuniorijoukku-
eet harjoittelevat, kisaavat ja 

Kiimingin Urheilijoiden vilkas kesä
leireilevät aktiivisesti. Suo-
misarjaa pelaavan miesjouk-
kueen alkukauden kotipelit 
ovat 19.5, 22.5, 5.6. ja 8.6.

Heinäkuussa lapsille on 
tarjolla palloilukerho, jossa 
pelataan erilaisia pallopelejä.  
Ponnonmäen urheilukentäl-
lä yleisurheilukerhojen kesä-
kausi starttaa heti kesäkuun 
alussa ja harjoituksia pide-
tään kaksi kertaa viikossa 
syyskuun loppuun saakka. 
Uutta KiimU:n yleisurheilus-
sa ovat tänä vuonna seura-
kisat, joita järjestetään kesän 
aikana kerhojen yhteydessä. 
Seurakisoissa lapsi pääsee 
harjoittelemaan kilpailemis-
ta tuttujen kavereiden ja oh-
jaajien keskuudessa. Kisois-
sa lajeja ovat juokseminen, 
hyppääminen ja heittämi-
nen. Nuorten heittokarne-

vaalit järjestetään Ponnon-
mäen urheilukentällä 15.6. ja 
seuraavana päivänä on vuo-
rossa veteraanien heittokar-
nevaalit.

10. elokuuta lukion pe-
säpallokentälle järjestetään 
Kunniakierros-keräys, johon 
haastetaan mukaan kaikki 
kiiminkiläiset tunniksi juok-
semaan tai kävelemään ja 
samalla tukemaan paikal-
lista urheiluseuratoimintaa. 
Kuntosuunnistusta KiimU:n 
järjestämillä Oulu-rasteilla 
pääsee harjoittamaan 30.5. 
Isoahon maastossa, 2.7. Kur-
kiselän maisemissa. 23.7. on 
vuorossa Kivenlehto ja 29.8. 
Oulu-rastit ovat Huttukyläs-
sä.

Terveysliikuntaa Kiimin-
gin Urheilijoissa voi harras-
taa koko kesän joko ohjatus-

ti Kimmokkeen suosituilla 
ryhmäliikuntatunneilla, joi-
ta on tarjolla maanantaista 
torstaihin niin iltaisin kuin 
aamuisinkin. Omatoimisesti 
liikuntaa harrastaville Kim-
mokkeen kuntosali on mo-
nipuolinen harjoittelupaik-
ka. Voimaurheilun ystäville 
on tarjolla Örmy-kisat 18.5. 
Kimmokkeen kuntosalilla. 
Kilpailulajit ovat penkkipun-
nerrus, maastanosto ja jalka-
kyykky. Yleisöllä on kilpai-
luihin vapaa pääsy.

Aktiivista junioritoimin-
taa on kesällä myös lento-
pallossa. Lisätietoa seuran 
eri lajien toiminnasta ja kau-
simaksuista löytyy KiimU:n 
verkkosivulta.

Päivi Mikkonen

Kiimingin Yrittäjät on tilan-
nut KiimU:lta Löydä lajisi 
-kuntokurssin, jossa sun-
nuntaina 5. toukokuuta oli 
vuorossa kahvakuulahar-
joittelua ulkona.

Tunnelissa - katutaideprojektin satoa O. Jauhiaisen museossa

Ehdotuksia katutaideteoksiksi Kiimingin alikulkutunneliin on esillä O. Jauhiaisen mu-
seossa.

Kiiminkiläiset yläkoululai-
set ja lukiolaiset saivat tehdä 
koulutunneilla ehdotuksia 
Kiimingin alikulkutunne-
liin toteutettaviksi katutai-
deteoksiksi. Näyttelyssä esil-
lä olevat työt on valittu 116 
työn joukosta ja toukokuun 
lopulla teoksista neljä toteu-
tetaan lasten ja nuorten te-
atterifestivaalin yhteydessä 
21.5., ammattilaisten ohjauk-
sessa. Näyttely on esillä 25.5. 
saakka.

Kiimingin nuorisoval-
tuusto teki aloitteen alikul-
kutunnelin maalaamises-
ta. Tänä vuonna asia saatiin 
liikkeelle, kun ELY-keskus 
myöntyi projektille. Toteu-
tuksessa mukana ovat Oulun 
Kaupungin nuorten palve-
lu, Oulun kaupunginteatteri 
sekä uuden Oulun juhlavuo-
den organisaatio. JK
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Vappupäivänä 1.5. Jäälin 
Yrityspuistoon rullasi yh-
teensä lähes sata komeaa 
menopeliä: moottoripyöriä, 
amerikanrautoja, harraste- ja 
kilpa-autoja sekä muita kiil-
täviä kulkuneuvoja. Suma 
johtui onnistuneesta Grill 
and Roll -vapputapahtumas-
ta, jonka takana oli uuden 
Fat Rooster -ravintolan yrit-
täjä Janne Pekkala. Paikal-
la kävi ainakin 500 henkilöä 
ihastelemassa kulkupelejä ja 
suurin osa pysähtyi nautti-
maan grilliantimista. Rock’n 
roll-musiikista vastasi Art 
Alta & the Hitbirds.

- Kävijämäärä osoitti että 
tällaiselle päihteettömälle, 
koko perheen tapahtumalle 
on tilausta, toteaa Pekkala, 
jolla on loistava näppituntu-
ma hyvän tapahtumajärjestä-
misen reseptille.

Lounasravintola Fat 
Rooster avasi ovensa ensi 
kerran 30.1. ja sen taustal-
la on Janne Pekkalan vuon-
na 1998 perustama yritys. 
Alkuun toiminimiyrittäjänä 
kulkeneen Pekkalan Green 
Kitchen Oy:ssä on nykyisin 
kolme vakituista työntekijää 
sekä tilaustöiden toteutuk-
seen käytetään myös ulko-
puolisia henkilöitä.

- Radion ja television kok-
kiohjelmat poikivat kaiken-
laisia työtilauksia ja perus-
tamalla yrityksen vastasin 
kysyntään. Verokortin kans-
sa oli hankala juosta paikas-

Lounasravintola ja rock’n rollia

ta toiseen, joten toiminimen 
avulla sai laskuttaa asiakas-
ta. Markkinoilla ja muissa ta-
pahtumissa jengi tykkäsi, ja 
yksi asia johti toiseen, ja nyt 
ollaan tässä, Pekkala tarinoi.

Pekkala ei suunnitellut 
perustavansa lounasravinto-
laa, mutta oikeanlaisen tilan 
sattuessa kohdalle se tun-
tui oikealta ratkaisulta. Läh-
tökohtaisesti hän oli etsinyt 
keittiötä, josta käsin pyörit-
tää catering-toimintaa, mutta 
koska Välikylän Yrityspuis-
ton kiinteistössä oli aikai-
semmin toiminut lounasra-
vintola, tuntui se luontevalta 
lisäpalvelulta.

Pekkala on hyvillään kiin-
teistön logistisesti järkeväs-
tä sijainnista. Jotkut kau-
pungista lounaalla käyvät 
asiakkaat sanovat, että Kuu-
samontie vetää niin nopeas-
ti, ettei edes kannata lähteä 
jonottelemaan keskustan ra-
vintoloihin ja seisomaan lii-
kennevaloissa. Lisäksi cate-
ring-kuljetukset onnistuvat 
mutkattomasti.

Lounasravintolan ei ole 
pakko näyttää tylsältä. Rok-
ki-innostuksestaan ja mu-
siikkiharrastuksestaan tut-
tu Pekkala halusi myös, että 
ravintola näyttää oikean tyy-
liseltä. Amerikkalaisen rau-
talankamusiikin innoitta-
ma Fat Rooster-ravintolan 
sisustus henkii ”U.S. Rou-
te 66”-kulttuuria. Lisämaus-
teeksi Pekkala toivoo löy-

tävänsä henkeen sopivia 
vanhoja kitaroita korista-
maan ravintolan seiniä.

- Jos jonkun varaston nur-
kissa pyörii soittokelvotto-
miakin, mutta muutoin so-
pivia kitaroita, niitä otetaan 
mielellään vastaan!

Jenny Kärki

Ravintolan pihassa sai ihastella komeita menopelejä, joita kävi yhteensä lähes sata.

Ravintola Fat Rooster oli 
vappulounaan ajan tupa-
ten täynnä.

Monille tuttu kasvo Janne Pekkala pyörittää nykyisin lounasravintola Fat Roosteria, 

josta saa tilata myös pitopalveluita.

Art Alta & the Hitbirds vastasi vapputa-
pahtuman rokkenrollista.

Uusi Kiimingin Yrittäjät ry:n 
jäsen on myös Miika Haapa-
aho Kone- ja vihertyö Haa-
pa-aho Oy:stä. Haapa-aho sai 
jo vanhemmiltaan yrittäjyys-
kärpäsen pureman, asuessaan 
vielä Etelä-Pohjanmaalla. Hä-
nen yrityksensä toimii maan-

läheisellä alalla rakentaen ra-
kennusten pohjatöitä, pihojen 
saneerauksia ja viemäröintejä. 
Hänen asiakkaansa jakautuvat 
puoleksi yksityisiin ja puolek-
si julkisiin rakennuttajiin.

Kone- ja vihertyö Haapa-
aho Oy työllistää yrittäjän it-

sensä lisäksi kaksi vakituista 
ja lisäksi yhden keikkatyönte-
kijän. Yrityksen päämajana ja 
konttorihommien tyyssijana 
toimii Miika Haapa-ahon koti. 
Vuoden 2013 budjetoitu liike-
vaihto pyörii 700 000 euron 
tuntumassa.

Miika Haapa-aho liittyi 
oma-aloitteisesti Kiimingin 
yrittäjiin, koska sieltä saa tar-
vittaessa ajantasaista tietoa, la-
kipalvelua ja muuta yrittäjän 
kaipaamaa turvaa. Hän odot-
taa yrittäjäyhdistykseltä sitä, 
että ajetaan yrittäjien asiaa. 

Tähän mennessä Miika on ol-
lut tyytyväinen jäsenyyteen ja 
saamiinsa palveluihin.

Markku Kemppainen

Miika Haapa-aho on uusi yrittäjien jäsen
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Laskettelua ja rallia
Poikkeuksellisen vilkasta vapaa-ajan toimintaa

Yrittäjä-cartingkisan voitosta pääsi nauttimaan Marko 
Rahkola. Toiseksi pääsi Lauri Mikkonen ja kolmanneksi 
sijoittui Miika Sutinen.

5-vuotias Kirsikka Joen-
väärä voitti matka-arvon-
nan pääpalkinnon.

Matkanjohtaja Kaisuleena Joenväärä ehti ottaa rennosti-
kin Rukan kevätauringossa.

Aimo Matero toimii yrittä-
jien hovikuskina ja kuljetti 
porukan myös Rukan per-
heretkelle.

Minna ja Kyösti Huru toivot-
tivat Kiimingin Yrittäjät ter-
vetulleiksi tutustumaan yri-
tykseensä Kiimingin Grilliin 
eli Tulikurkku Oy:n uusiin 
tiloihin aamupalan merkeis-
sä perjantaina 19.4. Aami-
aiselle saapui kymmenisen 
yrittäjää. Yritysvierailut ovat 
rentoja tilaisuuksia, joissa 
tutustutaan muihin alueen 

Yritysvierailu Kiimingin Grillille

yrittäjiin ja verkostoidutaan.
Minna Huru kertoi aamu-

palan aikana lyhyesti gril-
lin historiasta. Syömisen 
sekä vapaamuotoisen rupat-
telun jälkeen Kyösti Huru 
käytti vierailijoita kierrok-
sella grillin muissa tiloissa. 
Viime vuonna valmistunut 
uusi grillirakennus on otettu 
hyvin vastaan. Valikoimas-

ta löytyy edelleen grilliher-
kut, pitsat ja kebabit. Arkisin 
saa myös kotiruokalounas-
ta sekä ruokakuljetukset työ-
paikoille. Uutena grillin yh-
teyteen avattiin R-kioski.

Huhtikuussa alkaneet 
yritysvierailut saavat jat-
koa muihinkin Kiiminkiläi-
siin yrityksiin. Yritysvierai-
luilla tutustutaan vierailun 

Ensimmäiselle yritysvierailulle saapui kymmenisen yrit-
täjää.

järjestäviin yrityksiin ja yrit-
täjiin, kuullaan heidän pal-
veluistaan ja mahdollisis-
ta uutuuksista. Seuraavaksi 
on vuorossa Kauneushoito-
la Vanilliiniin tutustuminen 
17.5.

Voit kutsua Kiimingin 
Yrittäjien jäsenet vierailulle 
yritykseesi tutustumaan toi-

mintaanne, palveluihinne ja 
tuotteisiinne. Jos olet kiin-
nostunut järjestämään yri-
tysvierailun firmaasi, ota yh-
teyttä hallituksen jäseniin, 
joiden tiedot löytyvät yhdis-
tyksen nettisivulta.

Jenny Kärki

Kiimingin Yrittäjät ovat aloittaneet huhtikuussa yritysvierailut Kii-
minkiläisiin eri yrityksiin. Kiimingin Grilli oli ensimmisena vuorossa.

Minna Huru kertoi aamupalalle tulleille yrittäjille lyhyesti 
Kiimingin grillin historiasta.

Tänä vuonna Kiimingin Yrit-
täjillä on ollut poikkeuksel-
lisen aktiivisesti erilaisia ta-
pahtumia, reissuja ja muita 
virkistäytymistilaisuuksia. 
Yrittäjille yhteiset kokoontu-
miset ovat erittäin hyödylli-
siä arjen välipaloina virkis-
täytymiseen, mutta ennen 
kaikkea myös tilaisuuksia tu-
tustua alueen muihin yrittä-
jiin ja luoda verkostoja.

Yksi kevään antoisim-
mista reissuista oli yrittäji-

en perheretki Rukalle 6.-7.4. 
Matkanjohtajana toimi Kai-
suleena Joenväärä ja 44-hen-
kistä porukkaa kuljettamassa 
oli bussiyrittäjä Aimo Ma-
tero. Matkalla syötiin Kii-
mingin Grilliltä saatuja mat-
kaeväitä. Loppumatkasta 
suoritettiin arvonta, jonka 
pääpalkinto, valkoinen peh-
monalle, meni 5-vuotiaalle 
Kirsikalle. Onnettarena toimi 
Ryyti Kokkoniemi.

Perillä majoituttiin Ruka-

hoviin ja pääasiassa lasket-
telemaan saapuneet yrittäjät 
perheineen saivat nauttia au-
rinkoisesta kevättalven sääs-
tä. Grillikatoksen päämakka-
ramestariksi lupautui Raimo 
Kokkoniemi, ja lisäksi Miika 
Sutinen sekä Hannu Tuohi-
no toimivat makkaramesta-
reina.

Toinen kuluneen kevään 
vauhdikkaista yrittäjätapah-
tumista oli helmikuun leik-
kimielinen Grand Prix -kisa 

Sports & Karting Centeris-
sä, jossa koettiin vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita. Lajin 
tiimellyksessä koettiin draa-
maakin, mutta kaikkiaan 
vauhdikaslaji oli omiaan ir-
rottamaan ajatukset pois ar-
jesta ja tuomaan jännitystä 
keskelle viikkoa. Kisan voit-
tajaksi hurjasteli Marko Rah-
kola. Toiseksi pääsi Lauri 
Mikkonen ja kolmanneksi si-
joittui Miika Sutinen.

Yrittäjien hovikuski 
Aimo Matero
Yrittäjien virkistysreissulla 
Rukalle huhtikuussa kuski-
na toimi jälleen kerran bussi-
yrittäjä Aimo Matero. Tämä 
oli hänelle jo neljäs reissu 
yrittäjien kuljettajana ja pu-
heenjohtaja Lauri Mikkonen 
antoikin Materolle mieltä-
ylentävän tittelin: Yrittäjien 
Hovikuski.

Matero on jo jäänyt eläk-
keelle leipäammatistaan au-
tonkorjaushommista, mutta 
ajan kuluksi hän alkoi pyö-

rittää omaa yhden bussin 
yritystään: AM Tilausmat-
kat. Aikaisemminkin hän oli 
oman työnsä ohessa ajanut 
bussia, joten homma oli tul-
lut jo tutuksi..

Ilmoittautumisia  
myös netissä
Tällainen virkistystoiminta 
saa paremmat edellytykset, 
mitä enemmän osallistujia 
lähtee mukaan. Tulevaisuu-
dessa tapahtumia ei voida 
järjestää, jos yrittäjät eivät 
innostu lähtemään mukaan. 
Jäsenet voivat itsekin olla 
yhteydessä hallituksen jäse-
niin kun mieleen tulee jokin 
omasta mielestä hyvä idea, 
johon saataisiin osanottajia.

Joihinkin yrittäjäyhdis-
tyksen tapahtumiin otetaan 
ilmoittautumiset vastaan 
netin kautta. Tällä hetkel-
lä esimerkiksi Golf-kurssille 
ilmoittautuminen toimii yh-
distyksen nettisivun kautta. 
Puheluiden vastaanottami-
nen ja ilmoittautumistietojen 

vastaanottaminen sekä välit-
täminen vievät toisinaan pal-
jon resursseja, joten jäsenten 
kannattaisi opetella käyttä-
mään netti-ilmoittautumis-
ta. Netin kautta kaikki oleel-
linen tieto saadaan kerralla 
muistiin yhteen paikkaan. JK
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Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Alasintie  10, 90140 Oulu
Puh. (08) 818 0100

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Tiedustelut: Sirpa Heikkinen 040 5744 212

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

sirpa.heikkinen@mansikkatarhat.fi  

www.mansikkatarhat.fi

Kurssilla opetetaan kattavasti golfin 
perusteet. Ulkona tapahtuvan opetuksen 
lisäksi perehdytään golfin sääntöihin sekä 
golfetikettiin. Hinta sisältää opetuksen 
lisäksi mailat, pallot ja opetusmateriaalin 
kurssin ajan. Omaksi saat greenihaarukan, 
merkkausnastan sekä golfpallon. 

Kurssin käyneillä on lisäksi mahdollisuus 
käydä kertaamassa opittuja asioita kesän 
aikana jopa 10 h (sis. kurssin hintaan). 
Kesän kertausajat saa kurssilla.

Kiimingin Yrittäjien Golf-kurssi järjestetään kesäkuussa
 ja kurssi on suunnattu yrittäjäjäsenille puolisoineen. 

Lisäksi yrittäjät voivat tarjota kurssia työntekijöilleen. 

ILMOITTAUTUMINEN GOLF-KURSSILLE: 
www.yrittajat.fi/kiiminki

Kurssiaikataulu: 3.-5.6. klo 18.00-20.00 
Kurssin hinta: 
jäsenet puolisoineen 80 €/hlö (norm. 165 €)
työntekijät 99 €/hlö, 
lapset 70 €/hlö (alle 15v.) 

Suomen Laatukatsastus tarjoaa:
HARRASTEAUTO/STUNT SHOW

www.laatukatsastus.fi

TAPAHTUMA ON SUNNUNTAINA 19.5.2013 KLO 12-16 
KIIMINGIN ASEMAN PIHASSA Teollisuustie 7, 

VAPAA PÄÄSY JA MAKKARATARJOILU 600:lle!!!

Tällä kupongilla saat 10 euron alennuksen katsastuksesta ja osallistut 
samalla rengassarjan arvontaan missä tahansa liikkeessämme.

Nimi __________________________________________________________

Osoite ________________________________________________________

Puh. __________________________________________________________

• Kiiminki • Kuusamo • Posio 
• Raahe • Ranua • Taivalkoski • Vaasa

Kiimingin Yrittäjät ry:n ke-
vätkokousta vietettiin maa-
nantaina 6.5. entisellä kun-
nanvirastolla. Kokouksessa 
käytiin läpi edellisen kauden 
toimintaa, joka oli yhdistyk-
sen 31. toimintavuosi. Vuo-
si 2012 oli Kiimingin kunnan 
viimeinen vuosi itsenäise-
nä kuntana. Kiimingin yrit-
täjät ry jatkaa toimintaansa 
yhtenä kuudesta paikallis-
yhdistyksestä Uuden Oulun 
alueella, vaikka kunnat yh-

Yrittäjillä vilkasta toimintaa
distyivätkin. Vuoden vaih-
teessa oli jäseniä 144. 

Vuoden yrittäjäksi valit-
tiin Parturi-Kampaamo Ka-
roliinan yrittäjä Riitta Kemp-
painen. Palkinto luovutettiin 
Kiimingin kunnanvaltuus-
ton juhlakokouksessa joulu-
kuussa 2012.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien syyskokouksessa Hau-
kiputaalla valittiin Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjien 
puheenjohtajaksi Lauri Mik-

konen ja hallituksen jäsenek-
si Mari Halkola, varalle Kai-
suleena Joenväärä. 

Pikkujoulu järjestettiin 
Huttukylän nuorisoseuran 
talolla. Yhdistyksen yleisis-
tä kokouksista on ilmoitettu 
paikallislehti Rantapohjassa. 
Yhdistyksen julkaisema KII-
MINKI-lehti on ilmestynyt 
kolme kertaa. Lisäksi tapah-
tumista on ilmoitettu jäsen-
tiedotteilla. Kiiminkipäivät 
järjestettiin 10.-12.2012. yh-

teistyössä kunnan kanssa. 
Yrittäjien ja kunnan yhteis-
työryhmä kokoontui kerran 
vuoden 2012 aikana.

Alkaneen vuoden vir-
kistystoiminta on ollut Kii-
mingin yrittäjille poikkeuk-
sellisen vilkasta. Keväinen 
hiihto- ja lasketteluretki yrit-
täjille ja perheenjäsenille teh-
tiin Rukalle. Lisäksi jäsenille 
on olut kuntosali-, jumppa- 
ja lentopallovuoroja. HT

Kuvauksia yläilmasta 
multikopterilla.

Ota yhteyttä!
Jari Moilanen

Puh. 0400 251 668
motokuski@wippies.fi
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Anssi Kela
Pääesiintyjänä on kotimaisen 
rockin suosikki Anssi Kela, 
jonka soolouran debyyttial-
bumi Nummela on kaikki-
en aikojen 13. myydyin levy 
Suomessa. Laulaja-kitaristin 
viides soolostudioalbumi il-
mestyi maaliskuussa saaden 
hyvän vastaanoton. Levyn 
ensimmäinen single Levoton 
tyttö on ollut myös suosittu 
radiosoitossa. 

Jonne Aaron
Negative-yhtyeen keulaku-
vana tunnettu ja viime syk-
synä suositussa Vain elämää 
– ohjelmassa esiintynyt Jon-
ne Aaron keikkailee JääliCi-
tyRokissa soolona. Artistin 
ensimmäinen soolostudio-
albumi, Onnen vuodet, jul-
kaistiin huhtikuussa. Levyl-
tä nostettu sinkku, Taivas 
itkee hiljaa, sai lämpimän 
vastaanoton yleisöltä. Aaro-
nin musiikkituotantoa ovat 
aiemmin levyttäneet muun 
muassa Popeda ja Suvi Te-
räsniska.

Jäälin urheilukentällä järjestetään lau-
antaina 8.6. neljännen kerran JääliCi-
tyRokki -musiikkitapahtuma. Tapahtu-
man järjestäjä, Oulussa Club Teatrian 
toimintaa pyörittävä Oulun Tapahtumat 
Oy on saanut koottua tapahtumaan 
mielenkiintoisen esiintyjäkaartin. Musi-

soinnista vastaavat Anssi Kela, Jonne 
Aaron, Mokoma, Haterial ja Kirsi He-
lena. Tapahtuman promoottori, Mar-
co Järvenpää ennakoi tapahtumaan 
saapuvan ainakin tuhat kiinnostunutta 
kuulijaa.Järvenpää muistuttaa, että li-
punmyynti on jo aloitettu. 

Lisätietoja löytyy tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta: www.jaalicityrokki.com

Anssi Kela saapuu Jää-
liCityRockin pääesiinty-
jäksi.

Haterial edustaa Kiiminkiläistä metallimusiikin osaamista.

JääliCityRokki 
-musiikkitapahtuma 
neljännen kerran

Kirsi Helena
Vuoden 2013 Voice of Finlan-
dissa kisanneen Kirsi Lehto-
saaren luotsaama Kirsi He-
lena – bändi tuo festivaalille 
tuoretta suomipopia/rockia. 
Yhtye on julkaissut ensim-
mäisen studioalbuminsa, 
Toipilas, vuonna 2012.

Mokoma
Suomimetallin konkari Mo-
koma tarjoaa festivaalioh-
jelmaan raskaampaa mu-
siikkia. Raakaa thrashia ja 
melodisempaa herkistelyä 
soittava bändi on ylittänyt 
kultalevyrajan kolmella al-
bumillaan ja vakiinnuttanut 
paikkansa suomalaisen me-
tallimusiikin soittolistoilla. 
Laulaja Marko Annalan luot-
saama viisikko julkaisi viime 
syksynä yhdeksännen pitkä-
soittonsa nimeltä 180 astetta, 
joka on ollut monen mieleen.

Haterial
”Tough and rough from 
Northern Finland” they say. 

Jonne Aaron tuli suuren kansan tietoisuuteen vii-
meistään Vain Elämää –tv-sarjasta.

Metallikansan ja suomitrashin kestosuosikki Mokoma.

Kiiminkiläislähtöinen metal-
lipumppu on julkaissut en-
simmäisen albuminsa Twi-
sted Verses vuonna 2012 ja 
keikkaillut tasaiseen tahtiin 
keräten erittäin hyviä keik-
ka-arvosteluja. Monen mie-

lestä yksi tämän yhtyeen 
vahvuuksista on live-esiin-
tymiset.

Pertti Kuusisto

0400-215780
RT-Remontit Oy 

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

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki

Nilax Oy
puh. 0207 410 980       

www.nilax.fi

Kodin laaturemontit & rakentaminen

Anna itsellesi tai läheisellesi kunnon lahja
Lahjakortit kuntosalille tai ryhmäliikuntaan. 
Monipuolista ryhmäliikuntaa koko kesän.  
Yrityksille ja yhdistyksille lajiesittelytunteja.  
Tule, liiku ja nauti.

 Kimmoke-toimitalo, Viitantie 23  
90900 Kiiminki. www.kiimu.fi

LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15 
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

Heikki Väänänen
0400 493 573

www.sahko-artpe.fi

KIIMINGIN 
ERISTYS OY
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1+8+inva
TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

puh. 0400 555 995

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.

Asianajotoimisto 
Seppo Koukkula

MYYdään / vuoKrataan 
uutta hallitilaa

P. 0207 410 980    www.nilax.fi

Koiteli elää – akustisen mu-
siikin festivaali tulee jälleen 
ja ajankohtana on lauantai 
17.8. Festivaalialue sijaitsee 
Koitelin Sahasaaressa, joka 
sijaitsee Kiiminkijoen Koi-
telin koskiosuuden keskel-
lä komeissa luonnon maise-
missa. Festivaalialueelle on 
18 vuoden ikäraja.

Koiteli elää ry:n järjestä-
mää festivaalia tulee tähdit-
tämään viime vuonna suu-
ren kansan suosioon noussut 
hellyttävä duo: Eva&Manu. 
Suomalais-ranskalainen pa-
rivaljakko tuli tutuksi Travel 
in Music-videoblogista, jos-
sa he reissasivat ympäri Eu-
rooppaa ja julkaisivat viikoit-
tain uuden musiikkivideon 
eri paikoista. Toinenkin pai-
kalle saapuva parivaljak-
ko on taatusti monelle tuttu: 
Maarit ja Sami Hurmerinta, 
jotka ovat esimerkiksi hitti-
biisin Jäätelökesä tekijöitä.

Suomalaisen lyriikan 
mestari Pauli Hanhinie-
mi saapuu duonsa puolik-
kaana. Hanhiniemi on saa-
nut tunnustuksena työstään 
myös Juha Vainio-palkinnon 
vuonna 2007. Tuoreempi tut-
tavuus suomalaisen lyriikan 

Lyriikan mestareita

taitajista on Samae Koskinen, 
joka niin ikään saapuu ilah-
duttamaan Koitelin festivaa-
likansaa.

Kulttimainetta nauttivis-
ta kokoonpanoista paikal-
le saapuu utajärveläislähtöi-
nen 22-Pistepirkko, joka tuli 
tutuksi erityisesti 90-luvulla 
kappaleellaan Birdy. Hilpe-

Eva&Manu on sympaattinen 
suomalais-ranskalainen pariskunta

Kulttimainetta nauttiva 
22-Pistepirkko saapuu 
musisoimaan Koiteliin.

Freud, Marx, Engels & Jung trio esittää musiikkia pilke silmäkulmassa.

ämpää ja niin ikään radiosoi-
tossa tutuksi tullutta musi-
sointia edustaa Freud, Marx, 
Engels & Jung trio.

Koiteli Elää ry haluaa toi-
minnallaan keskittyä Koite-
lin alueen kulttuurielämän 
virkistyttämiseen ja erilais-
ten tapahtumien tuottami-
seen Koitelin komeille kal-

lioille. Yhdistys järjestää 
kesällä myös kaksi yhteis-
laulutilaisuutta Sahasaares-
sa 29.6. ja 13.7. klo 18 ja tilai-
suuksiin on vapaa pääsy.

Koiteli Elää -lastentapah-
tuma on ilmainen tapahtuma 
10.8. klo 14.30, jossa kuullaan 
Pikkukakkosesta tuttua Sii-
na- ja taikaradio -orkesteria.

• Omakotitalojen vesi- ja viemäriasennukset
• Ilmanvaihdon asennus
• Vesikalusteiden huolto ja asennus
• Putki/kanava eristystyöt
• LVI-tarvikkeiden myynti

Metsonkaari 12 
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

LvI-palvelua takuutyönä!
LvI-työt oulun alueeella ja lähikunnissa

Puh. 040 724 5686

Koiteli Elää -festivaaleille

Harrasteauto- sekä stunt-show näh-dään sunnuntaina 19.5. klo 12-16. Tapahtuman tarjoaa Suomen Laa-tukatsastus ja nelipyöräisten hui-kea esitys nähdään Kiimingin kat-sastusaseman pihassa, osoitteessa Teollisuustie 7. Ohjelmaa pää-see seuraamaan maksutta ja lisäk-si makkaratarjoilu jopa 600 nopeim-malle. Lapsille on lisäksi mehua ja 

ilmapalloja.
Stunttiesitykset ovat tasatunnein koko tapahtuman ajan. Menosta vastaa Stuntjani eli Jani Ylipahkala, joka on tuttu suurelle yleisölle esi-merkiksi Ennätystehdas -televisio-ohjelmasta. Hänet on jo kahdesta palkittu stuntajon maailmanmesta-riksi. Hurjasta menosta löytyy vide-oita muun muassa linkitettynä hä-

nen Facebook-sivulleen.
Ylipahkala esiintyy myös lau-antaina Malmin lentokentän Air&Motor Show:ssa, josta hän saa-puu seuraavaksi päiväksi viihdyttä-mään kiiminkiläisiä moottoriurhei-lun ystäviä. Mies pitää Levillä omaa ajokouluaan ja on kotoisin Rovanie-meltä. JK

Jani Ylipahkalan Stunt-show Kiiminkiin

PARTURI-KAMPAAMO 

KAROLIINA
Riitta ja Eija

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

Muista Äitiä lahjakortilla 
tai ihanalla tuotepakkauksella 

Palvelua lähellä sinua!

Miika Haapa-aho
puh. 040 7233 280

Kokonaisvaltaista koneurakointia!

www.haapa-aho.com
info@haapa-aho.com



1/2013KIIMINKI L E H T I14

Kiimingin Omaishoidon tu-
kipisteen avajaiset järjeste-
tään keskiviikkona 8.5. kel-
lo 12.30–15.30 Kiimingin 
Senioritalolla, Terveystie 
3:ssa. Muuta Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:n 
toimintaa alueella onkin jo 
ollut. Omaishoidon tukipis-
teessä voi rupatella ja nauttia 
kahvikupposen hyvässä seu-
rassa. Seuraavat päivystys-

Omaishoidon tukipiste avataan Kiimingissä
päivät ovat 12.6. ja 28.8. sa-
maan aikaan.

Yhdistyksen Ihimisen Lä-
helle – projektin toinen toi-
mintavuosi Kiimingissä alkoi 
Ommaisraadin käynnistymi-
sellä. Raatiin osallistui run-
saasti väkeä ammattilaisis-
ta omaishoitajiin, järjestöjen 
edustajiin ja muihin asiasta 
kiinnostuneisiin. Ommais-
raadit ovatkin kaikille avoi-

mia keskustelutilaisuuksia, 
joissa on tarkoitus tiedottaa 
alueen omaishoidon asioista 
ja kuulla myös omaishoita-
jan ääntä, suunnitella omais-
hoidon tukipisteiden toimin-
taa ja herätellä yhteistyötä 
ammattilaisten ja järjestöjen 
edustajien kesken. Ommais-
raadin yksi tärkeä tehtävä on 
myös levittää ensitietoutta 
omaishoidosta ja auttaa tun-

nistamaan omaishoitotilan-
teita. Raati kokoontuu uu-
delleen jo ensi syksynä 9.10 
klo 13–15. Samalla etsitään 
uusia vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan.

Omaishoitajat ovat toivo-
neet, että heille järjestettäi-
siin mahdollisuuksia vapaa-
hetkiin ja asioilla käymiseen 
sekä virkistystä arjen kes-
kellä. Omaishoitajien toivei-

Omaishoitajien virkistys-
tapahtumat tulevat tarpeeseen

ta pyritään kuuntelemaan ja 
tukipisteiden toiminta suun-
nittelemaan sillä tavalla, että 
omaishoitajat hyötyisivät sii-
tä.

Omaishoidon tukipis-
te toimii kohtaamispaikka-
na, jossa on saatavilla tukea 
ja ohjausta omaishoitoon liit-
tyvissä asioissa sekä tietoa 
omaishoitajia kiinnostavis-
ta toiminnoista ja palveluista 

alueella. Tukipisteen toimin-
ta on ihan kaikille avointa. 
Toivomme saavan herätel-
tyä myös sellaisia omaisia ja 
läheisiä, jotka eivät tunnis-
ta olevansa omaishoitajia tai 
joilla omaishoitotilanne saat-
taisi kohta olla edessä.

Minna Hernberg

Kiimingin Hakomäessä on 
avattu hyvinvointipalvelu-
ja monipuolisesti tarjoava 
yritys, Kauneus ja Hieronta 
Adele. Alalla jo 14 vuotta toi-
minut SKY-kosmetologi Outi 
Hartikainen on moniosaaja, 
sillä hän on myös koulutettu 
hieroja sekä turvehoitaja.

- Valmistumisesta lähtien 
minulla on ollut haave omas-
ta hoitolasta. Se on etsinyt 
vain oikeaa aikaa ja paikkaa. 
Nyt aika tuntui juuri oikeal-
ta oman yrityksen perusta-
miseen. Adelen vahvuuksia 
ovat sen monipuolinen hoi-
tovalikoima, rauhalliset toi-
mitilat, joustavat aukioloajat 
sekä kiireetön ja yksilöllinen 
palvelu. En esimerkiksi vas-
taa hoitojen aikana puheli-
meen. Palvelujen tarkoitus 
on auttaa asiakkaan ihon- ja 

Hyvinvointipalveluja kiireettömästi

kauneudenhoitoon liittyvis-
sä asioissa sekä tuoda arkeen 
hyvää oloa ja rentoutus-
ta. Miehillekin tiedoksi, että 
heille on tarjolla omat hoi-
dot, muistuttaa Hartikainen.

Turvehoidoilla apua ki-
pujen lievittämiseen ja iho-
ongelmiin

Adelen palveluvalikoi-
miin kuuluu muun muassa 
kasvo-, käsi- ja jalkahoidot, 
sokerointi, meikkaukset, pai-
kalliset turvehaude- ja kyl-
pyhoidot unohtamatta erilai-
sia hierontapalveluja.

- Itse ”hurahdin” turpeen 
tehokkaaseen vaikutukseen 
tehdessäni opiskeluaikoina 
kaksi päättötyötä turvehoi-
doista. Tutkin turvehoito-
jen vaikutuksia useilla asiak-
kailla, joilla oli esimerkiksi 
reuma, kihti, lihaskipuja ja 

erilaisia iho-ongelmia. Näis-
sä tapauksissa hoidoilla oli 
suuri vaikutus esim. kipujen 
lievittymisessä ja iho-ongel-
missa. Kyseessä on erittäin 
tehokas, puhdas, suomalai-
nen tuote, jonka on todettu 
soveltuvan jopa sataan vai-
vaan, selostaa Hartikainen ja 
jatkaa:

- Suositeltavia, ajankoh-
taisia hoitoja näin kesän 
korvalla ovat esimerkiksi 
kasvohoito ultraääni- ihon-
puhdistuksella, jalkahoito ja 
sokerointi eli hellävarainen 
karvojen poisto.

Valmistujaisiin, häihin 
sekä muihin kevään ja kesän 
juhliin meiltä löytyy juhla- ja 
häämeikit sekä meikinohja-
ukset. Kasvojenhoitotuotteet 
kannattaa myös päivittää ke-
sään sopiviksi. Lahjakort-

Outi Hartikainen innostui turvehoitojen luontaisista terveys-
vaikutuksista päättötöitään tehdessä.

ti äitienpäiväksi ja vaikka-
pa valmistujaisten kunniaksi 
on aina toivottu lahja! Juhlan 
sankarin voi myös yllättää ti-
laamalla palvelun kotiin. Jär-
jestämme myös naisten ilto-
ja tai voimme tulla paikan 
päälle polttareihin, joissa 
palvelut räätälöidään asiak-

kaiden tarpeiden ja toiveiden 
mukaan.

- Tunnen työhöni suur-
ta intohimoa ja paras pal-
kinto on se, kun asiakas läh-
tee luotani rentoutuneena ja 
iloisella mielellä. Koko ajan 
on oltava ajan hermoilla ja 
kuulostella asiakkaiden toi-

veita sekä käydä koulutuk-
sissa säännöllisesti. Tämä ala 
on sellainen, että aina voi op-
pia uutta, toteaa Hartikainen 
tyytyväisenä.

Pertti Kuusisto

SKY-kosmetologi Outi Hartikainen on Kauneus ja Hieronta Adelen yrittäjä.
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Design-tuotteita lähtee Kii-
mingistä nykyisin ympäri 
maailman ja tämänkin me-
nestystarinan takana on pie-
ni yritys, Lovi Oy. Pienuu-
destaan huolimatta firma on 
saanut kansainvälisesti po-
sitiivista näkyvyyttä. Yrit-
täjä Anne Paso kertoo, että 
yrityksen alkumetrit olivat 
käytännössä puuhastelua 
vasta valmistuneelle tuote-
suunnittelijalle sekä tuoreel-
le äidille.

- Asuimme vuonna 2001 
Kemissä ja meillä oli pieni 
vauva. Toiminimen perus-
taminen oli minulle matalan 
kynnyksen tapa työllistää it-
seni. Halusin suunnitella 
joulukuusen koristepallon 
puusta, mutta koska pallo-
jen pitää olla keveitä, kehi-
tin palapelimäisen tavan ra-
kentaa esineitä kehittelemäni 
liitostekniikan avulla. Paten-
toin tekniikan ja ryhdyimme 

”Kaikki lähti joulupallosta”
Lovi Oy kansainvälistyy BusinessOulun avulla

-

- Yrityksen käyttöpääoman hallinta 20.5.
- Voiko venäläistä liiketoimintakulttuuria 
 ymmärtää 21.5.
- Pääomasijoittaminen juridisena 
 prosessina – tunnetko osakassopimuksen  
 keskeiset ehdot 28.5.
- Verkkokaupan aktivointitilaisuus - Miten 
 tienata verkkokaupalla? 27.8.
- Sosiaalinen media myynnin tukena 29.8.

Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat 
ilmoittautumisohjeineen löytyvät osoitteesta:

www.businessoulu.com/fi/uutiset-tapahtumat/
tapahtumat-koulutukset

salla.hirvonen@businessoulu.com

BuSineSSOulu kOuluTTaa:

Anne Paso on Lovi Oy:n yrittäjä. Kuva: Teija Soini/FotoSoini

koemarkkinointiin, mikä on-
nistui yli odotusten, kertoo 
Paso. 

Nykyisin suurin osa yri-
tyksen tuotteista menee vien-
tiin ulkomaille. Jälleenmyy-
jiä on kymmenissä maissa, 
joista suurin osa läntisessä 
Euroopassa sekä Japanissa. 
Ulkomaiset jälleenmyyjät ta-
voitetaan usein parhaiten 
kansainvälisillä messuilla, 
mutta niille lähteminen on 
suuri kustannus- ja resurs-
sikysymys. BusinessOulu 
on auttanut Lovi Oy:tä joi-
denkin messumatkojen jär-
jestämisessä ja muutoinkin 
liiketoiminnan ja japanin 
suhteiden kehittämisessä.

- Japanin markkinat ei-
vät todellakaan ole helpoim-
pia markkinoita ymmärtää, 
mutta vuosien kuluessa teh-
dyillä työmatkoilla  ja yhteis-
työkuvioiden ansiosta ym-
märrys on kasvanut. Lisäksi 

BusinessOululta löytyy to-
della laaja-alaista osaamista 
ja asiantuntevaa juttuseuraa, 
mikä on tukenut myös kan-
sainvälistymistämme, ker-
too Paso.

Japanissa myy hyvin 
skandinaavinen ja selkeälin-
jainen design. Hienon esi-
neen lisäksi asiakas saa oi-
valtamisen lahjan kootessaan 
itse tuotteen kotosalla. Lit-
teissä pakkauksissa kulkevat 
Lovi-esineet ovat sekä asi-
akkaan että myyjän kannal-
ta logistisesti järkeviä. Pos-
tikorttikokoisia pakkauksia 
on helppo lähettää kauem-
maskin.

Yli 18 000  
istutettua puuta
Yksi Lovi Oy:n suosituis-
ta tuotteista on erilaiset Lo-
vi-puut ja -kuuset. Vuodesta 
2009 lähtien yrityksen mis-

siona on ollut tukea puiden 
kasvua myös muualla kuin 
suomessa, yhteistyökump-
paninaan Kirkon ulkomaa-
napu.

- Tuotteiden valmistuk-
seen käyttämämme puuai-
nes on aina suomalaista ja 
täällä hakattujen metsien ti-

lalle kasvatetaan aina uut-
ta. Toivomme, että näin oli-
si muuallakin. Siksi olemme 
päättäneet, että osa Lovi-pui-
den ja -kuusten tuotosta käy-
tetään metsien istuttamiseen 
maailman kuivuus-, tulva- ja 
eroosioalueilla.

Pienen Lovi-puun tai 

-kuusen ostamalla asiakas is-
tuttaa yhden puun, keskiko-
koisella kolme ja isolla viisi 
puuta. Lovi-puiden tuotosta 
on mennyt tukea jo yli 18 000 
puun istuttamiseen.

Jenny Kärki

Asiakasneuvonta:
Merja Aikio toimialakoordinaattori 
040 701 2835, 
merja.aikio@businessoulu.com

YHTEYSTIEdOT: Yritysneuvonta:
Timo Paakkola yritysneuvoja 
045 893 2000
timo.paakkola@uusyrityskeskus.fiwww.businessoulu.com
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Kiiminki
Kauppareitti 2, Kiiminki

Paitsi edullisuutta, S-market on myös 
tasaista laatua ja monipuolisuutta. 
S-Etukortilla keräät lisäksi Bonusta 
joka kauppamatkalla 
– JOPA 5%!

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

KIIMINKI

Yksi pysähdys, 
monta palvelua!

6-24

6-24h

Valitse makusi mukaan 
runsas noutopöytä tai 
herkullinen annos listalta.
Maistuvat hampurilaiset
ja hampurilaisateriat
nopeasti ja helposti.

Edullinen ABC-market 
on avoinna joka päivä.
Hoidat kauppaostokset 
helposti samalla 
pysähdyksellä ja saat 
lisäksi Bonusta.

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

OSAOsta 
ammattiin

www.osao.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on Pohjois-Suomen  
monipuolisin nuorten ja aikuisten ammatillinen kouluttaja.  
OSAOn aikuiskoulutus tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutus-
palveluita sekä oppisopimuskoulutusta. 

Oppisopimus tarjoaa yritykselle hyvän mahdollisuuden 
rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä hyödyntäen tehokkaasti 
työn tarjoamat oppimismahdollisuudet. Yritysten tarpeisiin 
OSAO tarjoaa räätälöidyt koulutukset.

OSAOn aikuiskoulutus palvelee  

Oppia ikä kaikki

Haluatko nuoret naiset töihin?

Suomen Yrittäjänaiset nos-
ti tammikuussa julkisuuteen 
kolme kovaa kysymystä.

1) Haluatko lopettaa tyt-
töjen syrjinnän työmarkki-
noilla?

2) Haluatko, että meillä 
on riittävästi vauvoja omien 
eläkkeidemme maksajiksi?

3) Haluatko, että myös 
naisia palkkaavilla yrityksil-
lä on mahdollisuus työllistää 
uusia työntekijöitä?

Järjestö oli vakuuttunut, 
että moni olisi valmis vas-
taamaan kyllä. Koska tupo-
pöydissä vauvakuluista ei 
ole vuosien mittaan päästy 

Yksi vauva aiheuttaa äidin työnantajalle 12 000 euron kustannukset. 
Kansalaisaloite vaatii, että summa ei saa enää langeta yksin työnanta-
jan maksettavaksi.

Mikä 12 000 euroa?
Lapsen lasketaan maksa-
van työnantajalle  
12 000 euroa. 

Keskeiset kuluerät ovat: 
- Raskauden aikaiset
 sairauspoissaolot
- Äitiyslomalla kertyvät 
 palkat ja lomarahat
- Lapsen sairastumisen 
 aiheuttamat äidin
 poissaolot

ratkaisuun, tehtiin vanhem-
muuden kulujen tasaamises-
ta kansalaisaloite.

– Vanhemmuuden kus-
tannusten kasautuminen äi-
tien työnantajille on histori-
allinen jäänne, joka loukuttaa 
nuoret koulutetut naiset pät-
kätöihin ja jopa työelämän 
ulkopuolelle. Yhden hen-
gen yrityksille nuoren naisen 
palkkaaminen on tästä syys-
tä jopa mahdotonta, toteaa 
Suomen Yrittäjänaisten pu-
heenjohtaja Kaarina Jokinen.

Työantajan kannalta kyse 
on merkittävästä rahasum-
masta, sillä Yrittäjänaisten 

laskelman mukaan yhden 
vauvan voi laskea maksavan 
yritykselle keskimäärin 12 
000 euroa.

Ruotsi kulkee edellä
Ruotsissa peli puhallettiin 
poikki jo vuosia sitten, ja län-
sinaapurissa työnantajalle 
lapsista koituvat kulut kor-
vataan verovaroista. 

– Siellä tulokset näkyvät: 
Palkansaajajärjestöt ja työn-
antajajärjestöt ovat tyytyväi-
siä, pienimmät yritykset luo-
vat uusia työpaikkoja, nuoret 
naiset työllistyvät ja isät osal-
listuvat lastenhoitoon enem-

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71 tai paperille nimiä keräävis-
sä paikoissa. Voit myös itse kerätä kannattajien nimiä paperille, kan-
natuslomakkeita voi tulostaa osoitteesta www.yrittajanaiset.fi. Säh-
köiseen allekirjoitukseen tarvitset pankkitunnukset. Allekirjoittajat 
pysyvät anonyymeinä, kunnes vaadittavat 50 000 nimeä on täynnä.

män, Jokinen listaa.
Suomen Yrittäjät sekä mo-

net muut elinkeinoelämän 
järjestöt tukevat kansalais-
aloitetta, joka pyrkii houkut-
telemaan myös aiempaa use-
ampia naisia yrittäjiksi. Osin 
nykysysteemin vuoksi yrittä-
jistä vain joka kolmas on nai-
nen.

Tilastot osoittavat myös 
sen, että naisvaltaiset yrityk-
set kasvavat ja kansainvälis-
tyvät miesvaltaisia aloja va-
rovaisemmin.

Suomen Yrittäjät ehdot-
ti viime syksyn liittokokouk-
sessaan, että etenkin lapsen 
sairastumisen aiheuttamia 
poissaoloja hyvitettäisiin yri-
tyksille.

– Nämä kustannukset 
ovat tarkasti laskettavis-

sa, ja korvausjärjestelmä oli-
si mahdollista rakentaa Kan-
saneläkelaitoksen yhteyteen, 
toteaa Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtaja Mikko Simolin-
na. 

Huhtikuun alkuun men-
nessä kansalaisaloitteen oli 
allekirjoittanut sähköisesti 
tai paperilla jo yli 10000 hen-
kilöä. Eduskuntakäsittelyyn 
päästäkseen aloitteen on saa-
tava 50000 allekirjoitusta. 
Keräysaikaa on heinäkuun 
puoliväliin.

Pekka Mäntylä

Tuoreen tutkimuksen mukaan lä-
hes puolet yrittäjistä jaksaa työs-
sään hyvin. Jäljelle jäävistä suu-
rin osa arvioi työkykynsä hyväksi, 
vaikka jaksamista uhkaavat riski-
tekijät ovat jo selkeästi näkyvissä. 
Moni yrittäjä ei tunnista omaa ti-
laansa ja työkykyä pitää yllä illuusio 
jaksamisesta, niin sanottu super-
mies-efekti.  Tutkimuksen mukaan 
yli 40 prosentilla yrittäjistä on hy-
västä itse raportoidusta työkyvys-
tä huolimatta kohonnut riski me-
nettää työkykynsä.

”Tutkimuksessa havaittu niin 
sanottu supermies-efekti estää 
yrittäjää näkemästä oman jaksa-
misensa heikentymistä. Tällais-
ta työkykyilluusiota todettiin lä-
hes joka viidennellä yrittäjällä, ja 
viidellä prosentilla se on ainoa jäl-
jellä oleva työkykyä ylläpitävä teki-
jä. Työkykyilluusion kasvu ennakoi 
tutkimuksessa työkyvyn romah-
tamista”, kertoo työhyvinvoinnin 
asiantuntija Annarita Koli Eläke-
Fenniasta.

”Tulos saa pohtimaan, pysty-

täänkö työterveyshuollossa käy-
tetyillä koettua työkykyä kartoitta-
villa mittareilla aidosti mittaamaan 
yrittäjän työssä jaksamista. Onko 
työterveyshuollolla keinoja tun-
nistaa supermies-efektiä eli sitä, 
jos yrittäjä yliarvioi omaa työky-
kyään?” 

 Yrittäjän jaksamisen ongel-
mat kiteytyvät lähes aina yrityksen 
heikkoon menestykseen. Talouden 
ongelmien pitkittyessä yrittäjä uu-
puu henkisesti ja menettää sisäi-
sen eheytensä. Tilanteen jatkuessa 

romahtaa fyysinen kunto ja lopul-
ta myös työkyky.

”Yrittäjien työhyvinvointia ra-
sittavat asiat ovat kerroksittaisia. 
Ennen kuin taloudellinen paine on 
ratkaistu, yrittäjän ei useinkaan ole 
mahdollista keskittyä henkisen uu-
pumisen syihin ja sen ratkaisemi-
seen”, Koli kertoo.

 Yrityksen menestys puoles-
taan kannattelee yrittäjää, ja joka 
neljännelle yrittäjälle se näyttää 
olevan ainoa vahva työkykyä yllä-
pitävä tekijä.

”Yleisen taloudellisen tilanteen 
kiristyminen edelleen voi siis suu-
rella joukolla yrittäjiä johtaa no-
peastikin työkyvyn menettämi-
seen”, Koli toteaa.

Parhaiten jaksavien yrittäjien 
joukossa on erityisesti yksinyrit-
täjiä. Riskiryhmään, jolla illuusio 
omasta jaksamisesta verrattuna 
todelliseen työkykyyn on huomat-
tava, kuuluu etenkin 6 - 14 työnte-
kijää työllistäviä yrittäjiä.

”Tulos osoittaa, kuinka ratkai-
sevassa asemassa johtamistaidot ja 

kyky muuttaa omaa rooliaan ovat. 
Juuri 6 - 14 työntekijän yrityksissä 
yrittäjät joutuvat kamppailemaan 
eniten johtajuuskysymysten paris-
sa: työntekijöitä alkaa olla sen ver-
ran, ettei yrittäjä pysty hoitamaan 
kaikkia esimiestehtäviä itse, mut-
ta siitä huolimatta hän yrittää vielä 
selviytyä yksin”, Koli arvioi.

 Menesty mielekkäästi 2012 
-tutkimus toteutettiin sähköisenä 
kyselynä Eläke-Fennian yrittäjäasi-
akkaille elokuussa 2012 ja siihen 
vastasi 1 507 yrittäjää.

Tutkimus: Illuusio omasta jaksamisesta pitää yllä monen yrittäjän 
työkykyä - lähes puolella riski työkyvyn romahtamiseen


