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Kiiminkipäivät 9. - 11.8.2013
OHJELMA SIVULLA 10

Kiiminkipäivillä
Pudasjärven esittelypiste
Niemitalon teltalla nro 49

KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE

KESÄALE!!!
Monivuotiset
kukat

-50%

Pudasjärven tulevia tapahtumia:
Jyrkkäkoski la 17.8.
Elokuun lomatansseissa Maarit Peltoniemi

Kesäkukkia
riittää!!!

Kukkivat ASTERIT 2€/kpl, 15€/10 kpl
ARONIAT, ISOTUOMIPIHLAJAT
JA ANGERVOT (ruukkukoko 3,5 l)

6,50 kpl

Muut pensaat ota 5 maksa 4
kpl
Kestävät
HEDELMÄPUUT

Havukasvit

30€

-20%

2 kpl

55€ 4 100€
kpl

Ulkokrysanteemit
saapuneet

Avoinna ma-pe 9-18, la-su 10-16
Puh. 08 816 7020, 0400 385 926

Myytävänä muurinpohjalättyja sekä kahvia, virvokkeita
Tietoa Pudasjärvestä, esitteitä.
Osallistu arvontaan, täyttämällä kyselylomake!

Veden, valon ja tulen juhla
Venetsialaiset la 31.8. klo 20 alkaen
Jyrkkäkosken huvialue, tansseissa esiintyy
Pentti Kumpulainen ja Savotta yhtye.
Järj. LC Pudasjärvi ja Pudasjärven Urheilijat.

Lasten laulukoulu

Satakielet
-

Lapsille

laulun ryhmäopetusta
yksinlauluopetusta
pianonsoiton opetusta
Satakielet tyttökuoro
10-18 vuotiaille tytöille
Kiimingin keskustassa, Alakylässä ja Huttukylässä

Mökkiläisten ja entisten pudasjärvisten tapaaminen
venetsialaisten yhteydessä la 31.8. klo 18. Tervetuloa!
Syötteellä:
Luppovesi syttyy Syötteellä la 21.9.
Huippukymppi kansainvälinen juoksutapahtuma la 21.9

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Ulla Metsänheimo p. 044 360 074
laulukoulu.satakielet@gmail.com

Maarakennusalan ammattilaiset
Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy

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

• Maa- ja kiviainestoimitukset • Ruokamullat
• Kone- ja kuljetuspalvelut • Kokonaisurakointi
• Liikuntapaikkojen rakentaminen
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Kiiminkipäivien tulevaisuuteen valoisa suhtautuminen

Lauri Mikkonen puhumassa Pudasjärven markkinoilla.

Mistä palvelut?
Talousennusteita kuunneltaessa taas huomattiin, että talouden kasvun kääntyminen
parempaan siirtyy. Vuosia
on menty kuin sumussa lyhyin askelin.
Viime vuosina uudet työpaikat ovat syntyneet lähinnä pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin. Suuret yritykset
ovat vähentäneet väkeä, kuten Oulun seudullakin on
huomattu. Suurin osa työpaikoista on tullut 1–4 henkilöä työllistäviin yrityksiin.
Yksinyrittäjiä on noin puolet kaikista yrittäjistä. Nuorisotyöttömyys on Oulussa
maan suurimpia. Tarvitsemme kovasti vientituloja koko
maassa. Nyt olisi aika kääriä
hihat ja ruveta töihin parantamalla yritysten tilannetta ja
sitä kautta työllisyyttä.
Tarvitsemme menestystarinoita, jotta talous pyörii.

Onko yhteiskunnan kannalta niin paha, jos joku tekee
pitkää päivää, ideoi, kehittää, työllistää ihmisiä, ottaa
riskejä ja näin ansaitsee kenties vähän paremmin ja maksaa menestyksestään veroja
kuin, että jättää tilaisuuden
käyttämättä? Ilmapiirin tähän pitäisi olla kannustava, ei kadehtiva. Aina sitä
menestystä ei tule ja niinpä
myös epäonnistuminen pitäisi olla hyväksyttävää.
Toimiva yritys haluaa
pitää viimeiseen asti kiinni hyvistä työntekijöistä.
Yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on todella iso askel, sillä tuplaantuuhan yrityksen
henkilöstö kerralla. Tuossa rekrytoinnissa ei ole varaa epäonnistua. Toivottavaa olisi, että esimerkiksi
ammatillista koulutusta vail-

Olen tässä kesän kuluessa käynyt
muutamassa yrittäjäjärjestöjen järjestämässä kesätapahtumassa ja täytyy
ihmetellä kuinka innokkaasti yrittäjät
vuodesta toiseen tapahtumia järjestävät. Kaikissa tilaisuuksissa on aivan
omanlaisensa, paikallinen tunnelma.
Yleisö voi oman mieltymyksensä mukaan seurata ohjelmia, tehdä ostoksia ja seurustella ja rupatella tuttujen
kanssa. Tilaisuuksiin ei peritä pääsymaksua, joten ihan kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtumaan.
Suuren yleisötilaisuuden järjestäminen vaati kuitenkin myös taloudellista panostusta, tässäkin suhteessa
tapahtumat ovat erilaisia. Yleensä järjestämisestä vastaa paikallinen yrittäjäyhdistys yhdessä kunnan kanssa.
Yleensä kunta osallistuu myös kustannuksiin. On kuitenkin tilanteita,
että kunta myöntää alueiden käyttöoikeuden yrittäjille ja yrittäjät kantavat vastuun koko taloudellisesta
puolesta. Tuloja yrittäjäyhdistykset
keräävät eri keinoilla, joissakin tapauksissa järjestetään suuret arpajaiset,

toisaalla tuloja kerätään ravintolatoiminnalla, malleja on monia. Yrittäjien ja kunnan hyvästä yhteistyöstä
esimerkkinä voi mainita Kuivaniemen pitäjämarkkinat. Siellä kunta ja
yrittäjät ovat yksissä tuumin vuosikymmenien ajan järjestäneet markkinat ja tapahtuma on vakiinnuttanut
asemansa alueen kesätapahtumien
joukossa. Merkillepantavaa on Iin
kunnan panostus. Jos suhteutetaan
satsaus vaikkapa kunnan asukaslukuun, se on merkittävä. Iissä Kuivaniemen markkinoiden arvostus on
korkealla tasolla.
Kiimingin kesän päätapahtuma
Kiiminkipäivät järjestetään tulevana
viikonloppuna. Mikäli tapahtuman
arvostusta mitataan siihen satsatulla
julkisella tuella, se ei Kiiminkipäivien
kohdalla näytä olevan kovin korkealla tasolla. Aikaisemmin Kiimingin
kunnan toimiessa isäntäkuntana yhteistyö sujui hyvin ja tapahtuma koettiin tärkeäksi. Taloudellisen panostuksen lisäksi kunnan henkilöstön
työpanos oli huomattava. Uuden Ou-

lun perustamisen yhteydessä Kiiminkipäiviä pyrittiin pitämään esillä ja
useassa yhteydessä nostamaan esiin
julkisen tuen tärkeyttä tapahtumalle. Päätökset pitäjäpäivien tukemisesta ovat tämän vuoden osalta tehty ja edelleenkin yrittäjäyhdistys saa
veloituksetta tapahtuma-alueen käyttöönsä ja myös myönnettiin taloudellista tukea tapahtumalle. Tosin kaikilta osin päätös ei yrittäjäyhdistystä
tyydyttänyt.
Tulevien vuosien osalta linjataan
avustukset tämän tyyppisille tapahtumille Oulun alueella yhtenäisesti.
Yrittäjät suhtautuvat kaikesta
huolimatta valoisasti Kiiminkipäivien tulevaisuuteen ja ovat valmiita
järjestämään ne edelleen sekä kehittämään niitä.
Toivotan kaikki tervetulleeksi Kiiminkipäiville!

Lauri Mikkonen
Kiimingin Yrittäjät ry
puheenjohtaja

”Ilman riittävää myyntiä ei mikään yritys voi toimia. Tärkeää onkin, että käytetään niitä oman lähialueen palveluita.”
la oleville nuorille saataisiin toimiva järjestelmä siirtyä työelämään. Enää kun ei
”lautapojan” hommiin kannata eikä voi nuoria ottaa,
koska osaaminen ei ole sillä
tasolla, mitä palkkaus edellyttää. Toimiva koulutussopimusjärjestelmä auttaisi tässä ongelmassa. Suomen
Yrittäjillä on tästä jo valmis
suunnitelma.
Naisvaltaisilla aloilla yritysten olisi mahdollista kasvaa ja työllistää, mikäli vanhemmuuden kustannukset
maksettaisiin yhteisistä varoista. Nythän yksi työntekijän vauva maksaa työnantajalle noin 12.000 euroa
suorina ja välillisinä kuluina.
Pienelle yritykselle tämä voi
olla kohtalonkysymys.
Haasteita siis riittää. Ilman riittävää myyntiä ei
mikään yritys voi toimia.

Kilpailun kiristyessä, nettikaupan kehittyessä ja tuonnin lisääntyessä ovat paineet
yrityksillä kovat. Tärkeää onkin, että käytetään niitä oman lähialueen palveluita. Vain sillä tavalla yritysten
jatkoedellytykset on taattu,
henkilöstö voidaan pitää ja
maksaa verot. Tutulta myyjältä on mukava ostaa, saa
palvelun päälle ja mahdolliset takuuasiat on helppo hoitaa.
Oikein mukavia hetkiä
Kiiminki-päiville!

Jussi Riikonen
Oulun Yrittäjät ry,
puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät,
varapuheenjohtaja

Toimiva yritys haluaa pitää viimeiseen asti kiinni hyvistä työntekijöistä. Yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on todella iso askel, sillä tuplaantuuhan yrityksen henkilöstö kerralla, toteaa Jussi Riikonen.

Kiimingin yrittäjäyhdistyksen uudet jäsenet
sen hiusalan yritys.
Rakennus & Sisustus Iisakka harjoittaa asuin- ja
muiden rakennusten rakentamista, yrittäjänään Mikko
Iisakka.
Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi myös aluejärjestön ja
keskusliiton tarjoamat edut.
Järjestönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen
päättäjät suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden
muassa vakuutuksista, polt-

toaineista ja majoituksesta.
Yrittäjäjärjestön neuvontapalvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja
auttavat välttämään karikot
jo ennakolta.
Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai vasta ryhtynyt
yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäsenyydestä.
Meitä on jo 115 000 Suomessa.

Tervetuloa mukaan
toimintaan!

Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Kiimingin Yrittäjien jäseneksi on toukokuun jälkeen liittynyt viisi uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistyksessä on
yhteensä 139 jäsentä.
Ajakkavaara Ky on Arto
Pyhtisen yritys, joka harjoittaa kiinteistöjen vuokrausta.
Laukkanen Maija tarjoaa
hierontapalveluita Jäälissä.
Lämpöfix Oy on Jari
Kukkosen luotsaama yritys, jonka toimialaan kuuluu
lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus.
Parturi-Kampaamo
Avant Style on Pasi Siekki-

www.yrittajat.fi/kiiminki
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Pienten voimalla EU:ssa
Sanasta Kiiminki tulee mieleen suuri joukko hyviä
muistoja:
varhaisnuoruuden maisemat, hyvät ystävät, Vesaisten pojat, loistava marjapaikat, sekä tietysti
se Ponnonmäellä ollut koti,
jossa kymmenisen vuotta
itse asustelin. Tässä suhteessa olen erityisen iloinen, nykyisenä oululaisena ja entisenä kiiminkiläisenä, joka toki
on nyt jo osa Oulua, että saan
olla itsekin Kiiminki-päivillä
mukana!
Yksi yleisimmistä minulle esitetyistä kysymyksistä liittyy Suomen ja erityisesti pienten jäsenmaiden
asemaan EU:ssa. Onko yksittäisellä kansalaisella, paikallisella yrityksellä tai pienellä maalla mitään valtaa
EU:n päätöksenteossa?
Päätösvaltaa ei tilastollisesti kovin runsaasti ole,
mutta aktiivisille, osaaville ihmisille löytyy vaikutusmahdollisuuksia hyvinkin
paljon. Suomalaisittain tuttuja ”saunapäätöksiä” tehdään myös Brysselissä, joskin paikka on saunan sijaan
useammin kahvila tai kokoushuone. Sosiaalinen verkostoituminen onnistuu kaikenkokoisille toimijoille, ja sen
kautta myös pienille löytyy
pelipaikkoja, joissa ei kansallisuudella ole merkitystä.
Osaaminen ratkaisee.
Yritteliäiden ihmisten lisäksi myös yritykset ovat
avaintoimijoita
Euroopassa: maanosassamme on 23
miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä, jotka muodostavat yhdessä 99 prosenttia kaikista yrityksistä. Kun
puhumme
talouskasvusta ja Euroopan teollisuudesta niin pk-sektoria ei todellakaan pidä unohtaa. Järjestin

BusinessOulu s. 19

Kaikki kauneushoitolan peruspalvelut
LISÄKSI:
Koneelliset ultra- ja mikrohiontahoidot
Hjeronymus kemiallinen ihonpuhdistus
Vartalon sokeroinnit
Myynnissä mm:
Baborin ihonhoitotuotteet

SYKSYLLÄ TULOSSA UUTUUSHOITOJA!!!
Terveystie 6 LASITORI Kiiminki
puh. 088162151
www.kauneushoitolamirandas.com

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

joka keskiviikko klo 18,
o
g
n
alkaen odottelubingolla klo 17.45
i
B

Päävoittona
100 euron
ostokortti

Hannu Takkula puhumassa heinäkuisilla Kuivaniemen markkinoilla.
hiljattain saksalaisen meppikollegan kanssa kasvuyrittäjyyttä käsittelevän seminaarin, jossa mukana oli myös
suomalainen menestyjä, Rovio. Yhtiö kertoi palkanneensa viimeisten parin vuoden
aikana yli 500 uutta työntekijää. Tämä oli hyvä osoitus monelle siitä, että hyvillä
ideoilla ja ajatuksilla pärjäävät pienetkin, vaikka eivät
sijaitsisikaan aivan KeskiEuroopan ytimessä. Tällaisia toimijoita tarvitaan lisää
Suomessa ja muualla Euroopassa.
Yksittäisillä
ihmisillä,
pienillä firmoilla ja pienillä
maillakin on valmius ketterään toimintaan, jota isoilla
ei ole. Ei olekaan suuri ihme,
että tutkimusten mukaan 95
prosenttia kaikista mullistavista, radikaaleista innovaatioista syntyy juuri pienissä
yrityksissä. Pienillä firmoil-

la on ideoita, uskallusta ja intohimoa muuttaa maailmaa.
Meillä Suomessa, tasolla kun
tasolla ja melkein alalla kuin
alalla, tulisi olla valmiutta
erilaiseen ketteryyteen. Tätä
pitäisi nyt pyrkiä toteuttamaan myös täällä Oulun alueella.
Yksi pienuuteen, ketteryyteen ja verkostointiin liittyvä asia nousee tässä vielä
mieleeni. Isännöin Brysselissä energia-aiheista tapahtumaa, jossa toimme esille suomalaista paikallisosaamista
erityisesti sähköön, kaukolämpöön ja kotimaisiin polttoaineisiin, erityisesti puuhun ja turpeeseen, liittyen.
Tilaisuuden
taustatukena
oli pari vuotta sitten perustettu yhdistys, Paikallisvoima, joka on 42 paikallisen ja
alueellisen energiayhtiön yhteistyöverkosto. Yhdistyksen
iskulause ”Voimalla pien-

ten energiayhtiöiden” kertoo
verkoston ydinidean. Tulokset myös osoittavat, että pienet yhdessä voivat saada aikaan todella paljon.
Puheet siitä, että EU:ssa
vain suuret maat ja monikansalliset yritykset sanelevat toimintamallit ja jakavat
palkinnot keskenään eivät
pidä paikkaansa. Pienillä on
myös mahdollisuus jos ja
kun ne liikkuvat ketterästi.
Myös Kiimingistä on kaikilla
mahdollisuudet ponnistaa,
sillä koko Euroopan sisämarkkinat ovat myös avoinna meille!
Hyvää Kiiminki-päivää
kaikille!

Hannu Takkula
Euroopan parlamentin
jäsen

ri Karhu.
Kolmikko tutustui toisiinsa edellisen työnantajan leivissä ja he päättivät kokeilla
yrittäjyyttä hallitsemallaan
alalla. Tällä hetkellä yrityksessä ei ole muita työntekijöitä.
– Vastaamme markkinoinnista ja asiakaspalvelus-

luamme välttää kaikkia tietokatkoksia ja väärinymmärryksiä, mikä parantaa
palvelun laatua huomattavasti.
Toiminta-alueena yrityksellä on tarvittaessa koko
Suomi, mutta suurin asiakaskunta löytyy Oulun seudulta. Tuoreen yrityksen toimin-

”...turvallisinta on työllistää itsensä
yrittäjänä. Silloin pystyy itse vaikuttamaan huomiseen päivään...”
ta lähtien itse yrityksen kaikista osa-alueista. Siitä on
etu asiakkaalle koska kustannukset pysyvät kohtuullisina
ja saamme antaa kokonaisvaltaista palvelua suoraan
asiakkaalle. Tällä mallilla ha-

ta on lähtenyt positiivisissa
tunnelmissa käyntiin ja hyvää palautettakin on saatu.
– Porukkana olemme hyvin tyytyväisiä nykyiseen
järjestelyyn. Koemme, että
turvallisinta on työllistää it-

Tervetuloa
!
Hannuksen kyläyhteisön kotisivut:
hannus.kiiminki.dy.fi

Kotipiika • Kotisiivous

SATU

• Asiointipalvelu
• Eläintenhoito

LAHJAIDEA!

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

Kuntouttavaa asumispalvelua

Henkilökohtainen palvelu on Lämpöfixin valtti
Toukokuussa
perustettu
Lämpöfix Oy on LVI-alan
asennusliike, jonka erikoisalaa ovat käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmien saneeraukset ja uudiskohteet. Myös
uusiutuvaan energiaan perustuvat järjestelmät, kuten
ilma-, maalämpöpumppujen
ja aurinkokeräimien asennukset onnistuvat. Palveluita tarjotaan laajalla skaalalla
pientaloasujille.
– Paljon on työsarkaa. Tällä alueella on paljon juuri sen
ikäisiä omakotitaloja ja rivitaloja, että LVI-järjestelmät
alkavat vaatia päivitystä,
kertoo yrittäjä Jari Kukkonen, jonka lisäksi firmassa
tasavertaisina yrittäjinä ovat
myös Mika Illikainen ja Pet-

Koiteli elää s. 15
Hannuksessa
perinnepäivät s. 18

sensä yrittäjänä. Silloin pystyy itse vaikuttamaan huomiseen päivään, mitä toisen
leivissä ei välttämättä voi
tehdä. Lisäksi tunnemme toisemme hyvin ja pystymme
työn laadulla ja kovalla tekemisellä vaikuttamaan siihen,
että töitä myös riittää. Kyllä
se motivoi työskentelemään,
kun meitä on kolme ja jokaisen hyväksi toimitaan, Kukkonen kertoo ja jatkaa:
– Emme ole piirrelleet mitään kiiltokuvia vaan tiedämme, että yrittäminen on
kovaa työtä. Tyytyväisiä ollaan kun laskut saadaan
maksettua. Kyllä tämä yrittäjyys-kortti kannatti katsoa,
miten tulevaisuudessa sitten
käykin.

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

Korkeaojantie 56, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1118 822

Ahontie 47, 90900 KIIMINKI. Puh. 045 1251 251

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

www.mansikkatarhat.fi
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Hartauskirjoitus

Muutosten
maailmassa
Viime aikojen uutiset läheltä ja kaukaa ovat olleet mollivoittoisia. Ne ovat tuntuneet kuin kesän sadepäivä. Junaonnettomuudet, bussiturma, sodat, terroriteot ja muut
masentavat uutiset ovat tulvineet mieleen. Kevään ja kesän aikana on ilmoitettu Oulun seudullakin lukuisista irtisanomisista. Taloustilanne näyttää alakuloiselta. Kuntaliitoskin on tuonut monia muutoksia yhteisölliseen
elämään.
Aikaamme on kuvattu sanoilla: ”vain muutos on pysyvää”. Toki ihminen on kautta historian joutunut sopeutumaan muutoksiin. Muutosten vauhti näyttää kuitenkin
kiihtyvältä. Tämä tuskin on vain pään sisäistä kokemusta. Onko kyseessä kiihdytysajo, joka päättyy äkkipysähdykseen tai hallittuun jarrutukseen?
Muutos vaatii yleensä paljon voimia. Monen kokemus
nykyisestä työelämästä on, että vaatimukset ovat kasvaneet. On opittava jatkuvasti uutta ja sopeuduttava erilaisiin muutoksiin. Kaikki muutokset eivät ole tarpeellisia
ja välttämättömiä. Tällaista muutosta on rohjettava myös
vastustaa. Se ainakin pakottaa arviomaan ja korjaamaan
pahimpia epäkohtia. Muutosvastarinnalla voi olla tässä
mielessä myönteinen merkitys.
Muutos voi olla kuitenkin samalla mahdollisuus. Kriisi sisältää siemenen uuteen kasvuun. Uskallanko heittäytyä mukaan? Näenkö muutoksen myönteiset mahdollisuudet?
Erityisesti yrittäjän on seurattava koko ajan toimintaympäristön muutoksia. Kun tuntosarvet herkkänä
tarkkailee näitä muutoksia, osaa virittää yritystoiminnan
tarvittavaan suuntaan. Muutos antaa mahdollisuudet kehittää ja jalostaa omaa toimintaa.
Muutosten keskellä kyselemme, onko mitään pysyvää. Ihmisinä kaipaamme kestäviä ja pysyviä asioita ja
ihmissuhteita. Muutosten vyöryn myötä kasvaa tarve hiljentymiselle, rauhoittumiselle, pysähtymiselle. On aika
pysähtyä kuuntelemaan elämän sydänääniä. Mitä minulle kuuluu, miten minä jaksan, mitä minä elämässä tavoittelen, mikä on minulle elämässä tärkeää ja luovuttamatonta? Mitä tämä kaikki merkitsee?
Muutosten keskellä koen, että usko antaa perusturvan. Tämä elämä on suuremmissa käsissä. Psalminkirjoittaja sanoin voimme turvautua ja pyytää: ”Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä
olet vanhurskas, pelasta minut! Kuule minua, riennä
avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta,
vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdat ja ohjaat minua, sillä sinä
olet minun Jumalani” (Ps. 31:2-4).
Näen, että kirkon tehtävänä on huoltaa elämän syviä juuria, antaa juurihoitoa! Ihmisen peruskysymykset
ovat ajasta aikaan samoja. Niiden ääreen on myös yhdessä hyvä pysähtyä. Kutsun sinua hiljentymään. Tule messuun. Tule Jumalan sanan ja sakramenttien osallisuuteen.
Nähdään!

Pauli Niemelä
kirkkoherra
Kiimingin seurakunta

Pitopalvelu Koitelista trendikkäät herkut
Nuori yrittäjä Laura Keränen
aloitti yritystoimintansa noin
vuosi sitten valmistuttuaan
Rovaniemen
ammattikorkeakoulusta restonomiksi.
Asiakkaina hänellä on ollut
sekä yritysasiakkaita että yksityishenkilöitä. Yrityksille
tarjotaan muun muassa lounaita kokouksiin ja virkistyspäiväillallisia. Yksityishenkilöiden tilaisuudet ovat olleet
pääasiassa häitä, hautajaisia,
syntymäpäiviä ja pikkujouluja. Uusia asiakkaita on saatu muun muassa vanhojen
asiakkaiden suositeltua Pitopalvelu Koitelia tuttavilleen.
– Opiskeluaikojen alussa
olin töissä Kiimingin grillillä, jolloin avautui mahdollisuus harkita tulevaisuudessa
tällaista työvaihtoehtoa. En
kyllä muutama vuosi sitten
olisi uskonut alkavani yrittäjäksi, mutta nyt tämä tuntuu
omalta jutulta ja tykkään paljon työstäni.
Lauran opiskelujen aikana Kiimingin Grillille oltiin
rakentamassa uusia tiloja,
ja hän sai osana opintojaan
suunnitella grillin uutta keittiötä. Pitopalveluruoat valmistetaan grillin keittiössä
tasokkailla uusilla laitteilla, joita käytetään myös grillin kotiruokalounaan valmistuksessa.
– Hienoa, että saa tehdä
töitä uusissa ja tasokkaissa
tiloissa. Parasta on se, kun on
käytössä isot kylmä- ja varastotilat, Laura kertoo.
Tavoitteena on tarjota ammattitaitoista ja nuorekasta pitopalvelua, joka

Pitopalvelu Koitelin yrittäjä
Laura Keränen valmistaa
tarjoiltavat yrityksen tarpeisiin Kiimingin Grillin tiloissa.

mukailee ajan trendejä. Tarjoilujen estetiikkaan panostetaan, unohtamatta kuitenkaan maukasta ja terveellistä
ruokaa. Asiakas esittää yrittäjälle millainen tarve on kyseessä, jonka jälkeen hän saa
menuvaihtoehdot ja hintatarjouksen. Asiakkaan kans-

sa suunnitellaan yleensä yksityiskohdat yhdessä, jonka
jälkeen vastuu ja toteutus
siirtyvät pitopalvelulle.
– Yritys vaatii jatkuvaa
sosiaalista kanssakäymistä
ja sopeutumista yllättäviinkin aikatauluihin. Asiakkaan
tyytyväisyys ja palaute pal-

kitsevat lopulta. Yrittäjäksi ryhtymällä varmistin sen,
että heti opintojeni jälkeen
pääsin sellaiseen työhön, jossa tehtäviä riittää monipuolisesti. Olen oppinut aivan
älyttömästi viimeisen vuoden aikana ja tekeminen on
paljon varmempaa, Laura
kertoo.
Tällä hetkellä firma työllistää vakituisesti yrittäjän
itsensä ja tilapäisesti muutamia Lauralle tuttuja ammattilaisia, joita voidaan
käyttää apuna tarjoilussa ja
esivalmisteluissa.

Jatkuva koulutus pitää ajan hermolla
Kiiminkiläinen Pasi Siekkinen on pitkän linjan parturi-kampaamoyrittäjä. Alalle
hän lähti äitinsä jalanjälkien
seuraamana. Kouluttautumisen jälkeen Siekkinen toimi ensin yrittäjänä Jäälissä
kymmenisen vuotta, kunnes
vuonna 1995 hän perusti Parturi-Kampaamo Avant Style -liikkeen Oulun Raksilaan.

– Minulla on kova halu
tehdä tätä työtä, eikä töihin
lähtö kyllästytä. Päinvastoin,
innostus ja kiinnostus vain
lisääntyvät. Muoti elää koko
ajan, ja ajan hermolla pysyäkseen täytyy kouluttautua jatkuvasti. Se tuo työhön
mukavaa haastetta. Eniten
pidän kuitenkin asiakkaiden
kohtaamisesta. Päivän paras

kohta on, kun näkee tyytyväisen asiakkaan, Siekkinen
kertoo.
Siekkisen johtamassa parturi-kampaamossa on kolme
vakituista työntekijää. Vaikka liike tarjoaa kaikki miesten ja naisten hiuksiin liittyvät peruspalvelut, on sen
erikoisosaamista värjäykset
sekä hiusten pidennykset.

Henkilökunta kouluttautuu
aktiivisesti, sillä korkeatasoista osaamista pidetään
yrityksen kulmakivenä – ystävällisen palvelun kera tietysti.
Koska yritys sijaitsee Oulussa, on Siekkinen aikaisemmin kuulunut Oulun Yrittäjiin. Kiimingin Yrittäjiin
mies liittyi kesällä ystävänsä houkuttelemana, sillä täkäläisessä yhdistyksessä on
paljon tuttuja. Siekkinen on
nimittäin Jäälistä lähtöisin,
ja asuu nykyään perheensä kanssa Kiiminkijoen varressa. Kiimingin Yrittäjien
toimintaan Siekkinen aikoo
osallistua mahdollisuuksiensa mukaan. Yrittäjän päivät
kuluvat työn ohella perheen
yhteisissä
harrastuksissa.
Siekkisen 9-vuotias tyttö ja
11-vuotias poika ovat innokkaita jalkapallon pelaajia.
Pasi valmentaakin poikansa
joukkuetta Laitakankaan Futis Klubin riveissä. (RM)

Pasi Siekkiselle on tärkeää, että asiakkaat viihtyvät ja palvelu on korkeatasoista.
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40-vuotias Kiimingin Kaluste
muutti Ruskoon
Kiimingin Kalusteella tulee
syksyllä 40 vuotta toimintaa täyteen. Lisäksi muutos myllertää yrityksessä,
sillä vuoden alussa aloitettiin yrityksen muuttoprosessi Kiimingistä Ruskoon. Toimitusjohtaja Jarmo Vesala ja
tuotantopäällikkö Antti Lauri kertovat, että muuttohommat jatkuvat vielä syksyllä. Muutoinkin tuleva syksy
näyttää melko kiireiseltä, joten firman synttäreitä päästäneen juhlimaan vasta lähempänä joulua.
Kiimingin Kaluste valmistaa erikoiskalusteita erikokoisiin kohteisiin, joista
suuret kohteet, kuten koulut,
hotellit, yritystoimitilat, seurakunnat ja muut julkiset tilat ovat yleisimpiä. Erityisesti Oulun ja Kainuun seudut
korostuvat toiminta-alueina,
mutta myös pääkaupunkiseudulla tapahtuu paljon.
- Alkuperäisen perustajakunnan jäsenistä kaikki ovat

Parturi-kampaamo
Kiimingin Kalusteen yrittäjät Jarmo Vesala ja Antti Lauri esittelevät uuden hallin tiloja.
siirtyneet ansaituille eläkepäiville viimeisen viiden
vuoden sisään ja me jatka-

Myös perinteisemmät työtavat tulevat tutuksi Kiimingin Kalusteen puusepille, vaikka moni vaihe
on koneellistunutkin.

vat olemme päässeet kunnolla vetovastuuseen. Kasvua
yrityksessä on tapahtunut
lähes joka vuosi. Seitsemässä vuodessa olemme kasvaneet kymmenen hengen
porukasta 25 henkeä työllistäväksi yritykseksi. Tähän
voidaan lisätä vielä eri paikkakunnilla toimivat asennustiimimme, joiden palveluita
käytämme tarpeen mukaan,
Vesala selostaa ja jatkaa:
- Nykyisessä taloustilanteessa yrityksen kasvun ylläpitäminen on ollut haastavaa. Ajankuva on ollut
sellainen, että on pitänyt laittaa jalat liikkeelle ja tehdä
töitä siellä missä niitä on.
Lauri kehuu, että osasyy
noususuhdanteisen toiminnan takana on onnistunut
työnjako ja tärkein voimavara eli osaavat työntekijät. Vesala on ekonomi ja Lauri vastaa tuotannon sujuvuudesta
sekä aikataulutuksesta. Miehet myös vannovat ensiluokkaisen ja joustavan palvelun nimeen. Niinkin pitkälle,
että he kokevat ensisijaisesti olevansa palveluammatis-

sa esittämässä ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin. Työ ei
tunnu teolliselta, vaikka niin
voisi aluksi ajatella.
Tämän kesän suuria töitä on esimerkiksi Kuopioon
valmistuneen Finnkinon elokuvateatterin
akustoinnit
sekä Finnairin uuden pääkonttorin kalustukset. Kesällä valmistuu myös ajankohtaan sopivasti kouluja,
joista lähialueelle Haukiputaan alakoulu sekä Myllytullin koulu Ouluun.
Kohdetyyppien kirjo on
hyvin laaja, joten laajasti tarvitaan myös yhteistyökumppaneita ja vahvaa verkostoa.
Kalusteet valmistetaan Ruskon hallissa ja käyttöä löytyy
vielä myös Kiimingin liiketilalle. Muuton myötä liiketila
kasvoi noin 800 neliöstä yhteensä 2300 neliöön. Vesala
huomauttaa, että vaikka he
itse ja miehet kovasti ovat tykänneet uusista tiloista, niin
lisätila ei edelleenkään olisi
pahitteeksi.

Karoliina
Riitta ja Eija
kkauksia
Tuotetarjouksia • Matkapaoja
• Minisuoristusraut

Tervetuloa tutustumaan!

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

paikallista osaamista
Kiinteistövälitys Räihä LKV

www.raihalkv.fi

SÄHKÖ

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

RIHAK

OY

-sähköurakointi
-sähköasennukset
-sähkösaneeraukset
-huolto- ja korjaustyöt

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

ODL Hyvinvointitalon aulan asiakaspalvelupisteistä
räätälöitiin tilaajan toiveen
mukaan vuonna 2010.

OSAO Myllytullin yksikön
uusitun vahtimestarin tilan
sisustusta vuodelta 2010.

AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖ- JA VALAISTUSSUUNNITTELUA
• Sähkösuunnittelu
• Valaistussuunnittelu
• Sähkötöiden valvonta
• Taloautomaatiojärjestelmät
• Erikoisjärjestelmät
JN Electric Oy
Ruunakankaantie 10, 90900 Kiiminki
jouni.nissi@jnelectric.fi
Puh. 040 355 6449

Metsokankaan monitoimitalon persoonalliset pesuallastot.
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Rakennusliike M. Autio Oy:ssä sukupolvenvaihdos:
Humalatie 7, 90900 Kiiminki

•
•
•
•

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

Meiltä my
ös softista
!

Tuohimaantie 12, Kiiminki

Entisen lisäksi uusia toimintamalleja
Rakennusliike M. Autio Oy
on kiiminkiläinen rakennusliike, jossa vuonna 2011 käytiin läpi sukupolvenvaihdosprosessi. Matti Autio perusti
yrityksen vuonna -90 ja nyt
hänen kolme poikaansa Jani,
Petri ja Tero ovat ottaneet firman vetovastuun.
– Silloin jahkailtiin, mille
alkaisimme ja löimme veljien
kanssa päät yhteen. Tulimme siihen tulokseen, että firma on saanut vuosien aikana nimeä, eli hyvä pohja on
olemassa, ja että kyllähän tämän hyödyntäminen kannattaa, Jani Autio selostaa.
Autiot tekevät uudisrakentamista, peruskorjausta,
remontteja ja saneerauksia.
Jani Autio kehuu veljesten monipuolista osaamista, joka sisältää myös sähkötyosaamista. Tällä hetkellä
yritys työllistää yrittäjäkolmikon lisäksi viisi henkilöä,
sekä lisäksi Matti-isä on auttelemassa poikiaan, etenkin
urakkalaskentojen kanssa.
– Aloin vuonna -85 tehdä
tämän alan hommia, mutta
vuonna -90 alkoi iso urakka
Koskilinjoille, jota varten piti
perustaa yritys. Aikalailla
kaikki yrittäjyyteen kuuluvat

Petri ja Jani Autio ovat kaksi kolmesta
Rakennusliike Aution yrittäjäveljeksestä.

asiat sai opetella itse, ja varsinkin tuo urakan laskeminen tuntuu itsestä nykyään
vaikeimmalta. Tämä ala on
niin kilpailtu, että on osattava laskea tarkasti, jotta uskaltaa lyödä hinnan ja nimensä
paperiin. Asiakkaalle on kyettävä etukäteen kertomaan,
mitä heidän työnsä maksaa,
Matti Autio selostaa.
Nuorten miesten hypät-

tyä yrityksen puikkoihin,
keksittiin firmalle myös uusi
toimintamalli: Haukiputaalle
on valmistumassa kolme yrityksen itselleen rakennuttamaa rivitaloa. Paikalle ollaan
rakentamassa kaksi rivitaloa
lisää, sillä ensimmäinen sai
hyvän vastaanoton ja on jo
myyty loppuun. Osa kahdesta muustakin rivitalosta on jo
varattuja.

Yrityksen toiminta-alueena on pääasiallisesti Oulu
ja sen lähikunnat. Rivitalohankkeen lisäksi yrityksellä
on menossa kerrostalosaneerauskohde Oulun Toppilassa. Yrityspuistossa on firman
uutta toimisto- ja hallitilaa
noin 600 neliötä, mutta toimistoa pyöritetään vielä kotoa käsin.

Koira-alan yrittäjä pärjää joustavuudella

PARTURI KAMPAAMO

(08) 311 4313
Parturi kampaamo Avant Style
Ratakatu 9, 90100 Oulu
NETTIAJANVARAUS 24 H

www.parturikampaamo.com

Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari,
julkinen kaupanvahvistaja

Koirakoulu Vietin asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita
pentukoiransa sosiaalistamisesta ja koulutuksesta.

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

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

• Sirkkelisahausta
siirrettävällä kalustolla
• Puutavaran kuljetusta
• Erikoispuutavaraa

Sanna-Mari Runtti on tutustunut palveluskoiralajeihin
ja paimennukseen australianpaimenkoiriensa myötä.

Eero Huttula
Huttulantie 45, 90900 Kiiminki
Puh. 0400 383 283

Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/kiiminki

Sanna-Mari Runtti, eli Sanni
on kiiminkiläinen koira-alan
ammattilainen sekä yrittäjä.
Hän päätyi alalle harrastuksensa myötä, vedettyään pitkään kursseja yhdistykselle
myös ystävänsä yrityksessä.
Vuonna 2010 hän alkoi vetää
Koirakoulu Vietin puitteissa
kursseja, jotka lähtivät heti
alkuunsa hyvin pyörimään.

– Suosio on pysynyt. Ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita pentukoiransa sosiaalistamisesta ja koulutuksesta.
Myös agility, toko eli tottelevaisuuskoulutus, pk-lajit,
näyttelytottumus sekä paimennus kiinnostavat ihmisiä
todella paljon. Varsinkin ensimmäisen koiransa kouluttamisen kanssa olisi tärkeää

saada apua, ja kouluttaa koira vähintään yhteiskuntakelpoiseksi, Sanni kertoo.
– Olen yksityisyrittäjä ja
minulla on ollut alan opiskelijoita työharjoittelijoina sekä
lisäksi käytän muita toiminimellä toimivia yrittäjiä apuna. Yrittäjänä ei voi laskea
työtunteja. Joskus paahdan
kellon ympäri, mutta usein
nukun aamulla pitkään kunnes joku karvakorvistani tulee minut herättämään.
Yrittäminen on toisaalta vapaampaa, mutta palkkaa ei
tule, jos laiskottelee. Työni
on niin mukavaa ja vaihtelevaa, että joskus on vaikeaa vetää rajaa vapaa-ajan ja
työn välillä, Sanni selostaa.
Sannin mukaan koiraalallakin yrittäjälle luotettavuus ja joustavuus ovat
suuria valtteja. Koira-ala on
lisäsi kasvava ala ja usein
koiran kouluttaminen ei ole

riippuvainen siitä paljonko
ihmisellä on rahaa käyttää
koiraan.
– Itsekin olen opiskeluaikana työskennellyt sen
verran, että sain koiralle
laadukasta ruokaa ja koulutuskursseihin rahat. Omalta lautaselta löytyi silti usein
kaurapuuroa tai nuudeleita.
Kun koiriin hurahtaa, se on
menoa se. Täällä Huttukylässä on hyvin tilaa koirien
kanssa liikkua ja harrastaa ja
meillä asuu myös katras suomenlampaita.
Koirakoulun lisäksi Sannilla on Einarin Eväät -niminen myymälä, jossa myydään raakaruokaa koirille
eli eri eläinten lihoja ja luita.
Raakaravinnon perusidea on
jäljitellä koiran lajinomaista
ja luonnollista ruokintaa, eli
sitä mitä koira söisi eläessään
villinä luonnossa.

KIIMINKI

7

L E HT I

2 /2013

Uusijärven kyläkaupasta
saa lämmintä leipää

Kiimingin

Rakennus ja Sähkö Oy
- Uudis- ja korjausrakentaminen
- Sähkötyöt
- LVI-työt
- Rakennusautomaatiotyöt

Olennainen osa Alakylän
henkeä on K-lähikauppa Uusijärvi Kiiminkijokivarressa. Kyläkauppiaat ovat jo
uhanalaista yrittäjäkuntaa
suurten liikekeskusten kasvattaessa suosiotaan. Joka
vuosi kymmeniä kyläkauppoja lopetetaan ja Suomessa
on arviolta enää alle 500 ky-

läkauppaa, jotka ovat välttämättömiä haja-asutusalueiden asuttavuuden kannalta.
Kauppias Maija Uusijärvi-Haipus on toisen polven
yrittäjä 1969 rakennetussa
kaupparakennuksessa. Samassa tilassa toimi aiemmin
myös posti sekä baari, josta
luovuttiin kun kauppaa laa-

Kauppias Maija Uusijärvi-Haipus on toisen polven yrittäjä kaupparakennuksessa. Kyläkaupan lisäksi pihapiiristä
löytyy myös leipomo.

jennettiin.
– Tila on kyllä käytetty
hyvin tarkoin. Kauppa tuntuu vieläkin pieneltä, vaikka koko liiketila on nykyään
kaupan käytössä, Maija naurahtaa.
Kaupparakennuksen päädyssä on asunto, jossa kauppiasperhe asui aikoinaan,
mutta nykyään päädyn
asunto on vuokralla ja kauppias itse asustelee Haukiputaalla. Kyläkaupan lisäksi
pihapiiristä löytyy myös leipomo. Aikaisemmin leipää
valmistettiin myös vietäväksi kaupungin kauppoihin,
mutta 90-luvulta lähtien leipää ja pullaa on leivottu vain
kaupan omiin tarpeisiin.
– Monet tulevat meille ihan varta vasten rieskaostoksille. Jälkiuunileipä on
myös suosittua. Varsinkin
kesämökkiläisille on tärkeää,
että on lämmintä leipää. Sillähän ne kesän aina elävät,
Maija vitsailee.
Kaupan arjessa päivät
menevät kuin siivillä. Tällä
hetkellä yrittäjän lisäksi kaupassa on yksi työntekijä ja
kesäisin palkataan myös toinen apulainen. Maijan eläkkeelle jääneelle aviomiehellekin on riittänyt kaupan
parissa monenlaista talonmiehen hommaa.
– Tykkään todella olla asiakkaitten kanssa. Kun pienestä lähtien on asunut ja

työskennellyt kylällä, niin
osaan kyläläisistäkin on
päässyt tutustumaan. Jokusen vuoden päästä tästä pitäisi lähteä eläkkeelle, mutta
vielä ei ole näkösällä yritykselle jatkajaa, Maija kertoo ja
toteaa, että kyläkauppa, josta
löytyy myös postin palvelut,
tuo huomattavaa lisäarvoa
kylälle ja kohentaa imagoa.
– Kävin yrittäjien sukupolvenvaihdos-luennolla, jonka yhteydessä kartoitettiin
tarvetta
yritysjärjestelyille, mutta tällä hetkellä taitaa
olla huono aika innostaa uutta yrittäjyyttä. Työttömiä on
paljon, mutta rahoitusta voi
olla hankala saada. Toisaalta tämä on ruokatavarakauppa, jolle on aina kysyntää ja
meillä on mennyt aina hyvin
tasaisesti.
Kesäkuukaudet
ovat kiireisiä, ja etukäteen
tietää, että tammikuulla on
enemmän aikaa hoitaa paperitöitä ja muita rutiineja.
Vaikka yrittäjyys ja puuhat kaupan parissa vievätkin
paljon aikaa, mikä on tuttua
monelle pienyrittäjälle, niin
myös vapaa-ajasta kauppias nauttii myös täysin siemauksin.
Intohimoisen
luonnossa liikkujan tavoin Maijakin pyyhältää marjametsään
aina kun mahdollista. Talvella mukavia harrastuksia
muutamana iltana viikossa
ovat jumppa ja jooga.

myynti • valmistus
asennus • huolto
· tilitoimistopalvelut, taloushallintopalvelut
· yritysten talous- ja veroneuvonta
· yritysten perustamiset, yhtiömuutokset
Välirinne 8, 90940 Jääli

Välirinne
90940 Jääli
Kiimingin8,yrityspuisto
Kiimingin
p.040 585 yrityspuisto
2882 · (08) 8179 675
www.tilineuvonta.fi
p.040
585 2882 · (08) 8179 675

Takkisenranta 4, 90900 KIIMINKI
p. 044 769 0110, 044 769 0111
krs.toimisto@gmail.com

Kiimingin
Kaluste Oy
Palolankuja 8, 90620 Oulu

www.kiiminginkaluste.fi

Laatu

Tehokkuus

Monipuolisuus

Rakentamista Oulun alueella
vuodesta 1996

uudisrakentaminen
saneeraus
kvr-rakentaminen
Yritystie 5
90940 Jääli
www.ltm.fi

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

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

Saneeraus ja inen
m
uudisrakenta
Puh. 08-514 4300, sähköposti: oulunneon@oulunneon.com
Lauri Mikkonen myynti: 040 511 7366

Oulun Neon Naavatie 2, 90820 Kello

Puh. 040 584 1486,
040 587 9685
Fax. (08) 816 9185
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Leuanvedon suosio jatkaa kasvuaan
Parturi-kampaamo
Viivi & Wagner kasvaa
Hierontaa
Kuppausta (30.9. alkaen)
pe 9.8. klo 15.00-15.30
(toiminta- ja saattoapu,
pienet kodin
askareet)
Kotipalvelua
Sykkeen auditoriossa
”Kuntouta
sydäntäsi”
laViriketoimintaa
10.8. klo 10-14
Sykkeen aulassa terveysmittauksia

Katja Niemi
Koulutettu hieroja
ajanvaraus
puh. 040 412 4090

Matti Koivisto tuulettamassa viime vuoden Kiiminkipäivillä
tehtyään
jälleen uuden maailmanennätyksen kahden sormen voimaleuanvedossa.

Toimin Viivi & Wagnerin tiloissa

Terveystie 2, 90900 KIIMINKI
puh. 040 412 4090 (Katja)

Parturi-kampaamo Viivin ja Wagnerin uudet palvelut

Kosmetologi Jaana Vanhanen ja
koulutettu hieroja Katja Niemi

tarjoavat avajaiskahvit
10.8. klo 10-14

Tervetuloa!

Terveystie 2, 90900 Kiiminki, puh. 044 030 4057

Kauneus ja Hieronta

Adele

Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot,
sokerointi, meikkaukset, klassinen hieronta,
turvehoidot, kuumakivihieronta, intialainen päänhieronta,
kotikäynnit, naisten illat, polttarit...

Kiimingin Urheilijoiden Voimailujaoston
järjestämät
Toistoleuanvedon
SM-kilpailut käydään jälleen Kiiminkipäivillä.
Kilpailutapahtuma alkaa lauantaina
kello 14 kahden sormen voimaleuanvedon
maailman
ennätysyrityksellä ja välittömästi tempauksen jälkeen
alkaa toistokisa. Luvassa on
erittäin kovaa kilpailua ja jos
vanhat merkit pitävät paikkaansa, niin kilpailijoiden
määrä kasvaa jälleen.
Tänä vuonna järjestetään omat sarjat myös alle
70 kiloisille mieskilpailijoille, jolloin saadaan kilpailu
tasapuolisemmaksi alle 85
kiloisten sarjaan, joka oli aiemmin alin kilpailtava painoluokka.
Leuanvetoa on käytetty

erilaisissa kuntotesteissä yhtenä mitattavana osa-alueena
kautta aikojen. Uskon, että
leuanveto on yhtenä harjoitteena kymmenillä tuhansilla enemmän tai vähemmän
treenaavilla ihmisillä. Ja hyvin ymmärrettävästä syystä, sillä se on erittäin tehokas
liike yläselän, käsivarsien ja
keskivartalon
harjoittamiseen - varsinkin kun otetaan
käyttöön erilaiset jalkojen
ja käsien asennot. Leuanveto on myös siitä mukava laji,
sillä sitä voi harjoitella hyvin
vähäisillä välineillä ja minimaalisilla kustannuksilla.
Useimmat leuanvetoa joskus
kokeilleet, ovat todenneet
sen olevan erittäin raskas laji.
Kiiminkipäivät
tarjoaa
loistavat puitteet kisan järjestämiselle. Runsas ja uskolli-

nen yleisö valaa hyvää tunnelmaa kilpailijoihin, mistä
kisaajat ovat myös antaneet
hyvää palautetta. Tärkeä asia
SM-kisan hyvän maineen takana on myös voimailujaoston pitkäjänteinen työ.
Sillä on saatu leuanvedolle lisää aktiivisia harrastajia
ja tunnettavuutta. Suuri kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneillemme!
Tänä vuonna perustettu Suomen Leuanveto ry
(www.slry.fi) on myös ollut erittäin suuressa roolissa Toistoleuanvedon SM kilpailujen mainostamisessa ja
promotoinnissa. Yhdistyksen lajeina ovat toistoleuanveto sekä lisäpainoleuanveto ja toiminnassa on mukana
myös Kiimingin Urheilijoiden Voimailujaoston jäseniä.

Kiimingin Urheilijoiden kotisivuilta (www.kiimu.fi) löytyy lisää tietoa jaostojen järjestämästä toiminnasta sekä
pääsee seuraamaan kilpailijoiden menestystä.
Myös tänä vuonna Toistoleuanvedon SM kisoissa nähdään Kiiminkiläisiä vetäjiä
puolustamassa viime vuoden hyvää menestystä ja tietenkin hakemassa aiempaa
vuotta parempia sijoituksia.
Toivotaan, että pääsemme
jälleen kilpailemaan aurinkoisessa säässä.
Kannustetaan kaikkia tasapuolisesti!

Jouko Piri

Koppelonkaari 6, Kiiminki 040-586 6661
www.adele.fi
Nähdään Kiiminkipäivillä la 10.8.

Jäälin soutujen yhteydessä

Siiri ja sammakko Kvaak Kiimingin kirjastolla

Saatavana kaalikeittoa
ja rössypottua su 11.8.
Jäälin Maja
p.050-370 1048
myynti@jaalinmaja.fi
www.jaalinmaja.fi

Rantakuja 10, 90940 Jääli

Reeta Annala, Maria Halminen ja Elina Salo ovat teatteri-ilmaisun ohjaajia, jotka ovat toteuttaneet Supersankari
Siiri ja sammakko Kvaak –näytelmän. (Eetu Raparanta)
Kiimingin kirjastossa lauantaina 10.8. kello 14 alkaen nähdään tamperelaisen
Draamaryhmä
Turkoosin
Supersankari Siiri ja sammakko Kvaak –näytelmän
jatko-osa. Näytelmä kertoo
kiusaamisesta ja ystävyydes-

tä sekä laulujen, että huumorin siivittämänä. Yksi lippu
näytelmään maksaa kolme
euroa.
Lisäksi Kiiminkipäivien
aikaan kirjasto on auki perjantaina kello 10–17 ja lauantaina kello 10–16. Kumpa-

nakin päivänä kirjastolla on
perinteeksi muodostunutta
kirjamyyntiä, joka jatkuu kirjaston divarissa seuraavallakin viikolla.
Siiri ja sammakko Kvaak
lähtevät auttamaan kiusattua Viivi-tyttöä, joka paljastuukin tiikeriksi. Kvaak kuitenkin Pelkää tiikereitä yli
kaiken. Sammakon ja Siirin
ystävyyttä koetellaan taas
kun Siiri tutustuukin paremmin Viiviin, josta tulee hänen
uusi paras ystävänsä.
Näytelmässä pohditaan
milloin viattomasta nälvimisestä tulee kiusaamista. Entä
onko ystävän hylkääminen
oikein? Esitys on suunnattu 4-11 -vuotiaille, mutta sopii myös muille lapsenmielisille. Näytelmä on jatko-osa

draamaryhmä Turkoosin Supersankari Siiri ja sammakko
Kvaak -näytelmälle. Näyttelijät Reeta Annala, Elina Salo
ja Maria Halminen ovat itse
käsikirjoittaneet ja ohjanneet
näytelmän.
- Meitä kaikkia on kouluaikanamme kiusattu ja
aloimme miettiä mitä asialle voisi tehdä, ja siitä saimme
idean tähän tarinaan, kertoo
Elina Salo.
Näytelmän ensimmäinen
osa nähtiin viime vuonna
kirjastossa, ja siinä kerrottiin
kiusatusta Siiri-tytöstä. Siiri päätti tehdä kiusaamisesta lopun ja ryhtyä supersankariksi. Tästä alkoikin Siirin
huikea seikkailu, jossa hän
tapasi sammakon ja sai näin
ensimmäisen ystävänsä.

”Lähde seikkailuun kera hurjan Siirin.
Täällä lauletaan ja paljon hauskaa pidetään.
Lähde seikkailuun, kera hurjan Siirin.
Aurinko paistaa jo, maailma hymyilee jo.
Lähde seikkailuun, älä ujostele.
Voit nähdä sammakon ja tiikerinkin.
Lähde seikkailuun! Sinäkin!”
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Rakkaudesta kotiseutuun - Kiiminki-Seura ry
Kiiminki-Seura ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton
kotiseutuyhdistys. Sen kotipaikkana on Oulu ja toimialueena Oulun kaupungin
suuralueet Kiiminki ja Jääli.
Kiiminki-Seura ry:n toiminta on monipuolista ja
eri-ikäisille suunnattua, ja
osallistumiskynnys aktiviteetteihin pidetään tietoisesti matalalla. Erilaiset retket ja näyttelyt tutustuttavat
kotiseutuun ja välillä vähän
kauemmaskin ajassa tai paikassa. Luentojen ja keskustelutilaisuuksien myötä pyritään käsittelemään asukkaita
ja jäsenistöä kiinnostavia asioita ja aihepiirejä. Tapahtumatoimintaa järjestetään erilaisten teemojen puitteissa
tai. yleisön pyynnöstä. Esimerkiksi Minun Kiiminkini -piirustuskilpailu keräsi suuren suosion jokunen
vuosi sitten esitellen kouluikäisten näkökulmia kotikunnasta. Kiimingin vanhin
rakennus -hanke puolestaan
tallensi arvokasta kulttuuriperintöä Euroopan Rakennusperintöpäivien hengessä
vuosina 2010-2011. Vuosien
mittaan myös museo-, teatteri- ja lauluillat ovat osoittautuneet suosituiksi. Tuo-

reempaa Kiiminki-Seura ry:n
toimintaperinnettä edustaa
seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä, perheille suunnattu Koitelin Joulu –
tapahtuma. Se syntyi seuran
aloitteesta jo vuonna 2009 ja
keräsi viime vuonnakin Koitelin saarialueelle liki 500 kävijää.
Kiiminki-Seura ry haluaa jatkossakin tähdentää
rooliaan nimenomaan vanhakiiminkiläisen
kulttuurin, perinteen ja identiteetin vaalijana. Seura pyrkii
myös edistämään yhteistyötä sekä kunnallishallinnon
kanssa että muiden kotiseutuyhdistysten kesken. Oulun
alueella toimii tällä hetkellä
useampi paikallinen kotiseutuyhdistys, joiden voimia yhdistämällä mahdollistettaisiin entistä monipuolisempi,
silti paikallisiin erityispiirteisiin pohjaava kotiseututyö.
Yhteistyöllä luotaisiin myös
uutta toimintakulttuuria ja
identiteettiä uudelle yhteiselle kotiseudulle.
Lähiaikoina
KiiminkiSeura ry paitsi osallistuu Kiiminkipäiville runsaan ohjelman kera, myös herättelee
syksymmällä kouluikäisiä
ideoimaan Rakennusperin-

Kiiminkiseuran toiminnan osana järjestettiin viime vuoden elokuussa Museoilta Huttukylässä.
töpäivien teeman hengessä
uutta käyttöä entiselle kunnanvirastotalolle. Seuratuotteitakin on suunnitteilla.
Lisätietoa löytyy tuonnempana seuran omalta kotisivulta http://kiiminkiseura.
blogspot.fi/.

Kiiminki-Seura ry
Anu Uusitalo

Kiiminki-Seura ry on aktiivisesti mukana Kiiminkipäivillä. Lauantaina
10.8. toritapahtumassa seura pyörittää Onnenpyörä-tietovisaa sekä
esittelee perinnetöitä ja -työtapoja. Sunnuntaina seura järjestää Kotiseuturetken, joka lähtee kunnanviraston edestä kello 13. Iltapäivällä
kello 17 Pajaniemessä on yhteislauluilta Pertti Haipolan johdolla.

Kiiminkiläisiä perinnekäsitöitä oli keväällä esillä käsityönäyttelyssä, joka järjestettiin yhteistyönä kirjaston kanssa touko-kesäkuussa. Näytteilleasettajina kiiminkiläisiä käsityön harrastajia.

Soutua, kirppistelyä ja sirkusta Jäälissä
Kiiminkipäivien
ohjelmaa
löytyy perinteiseen tyyliin myös Jäälistä. Jäälisoutu starttaa sunnuntaina 11.8.
klo 11 soutuvenesarjalla, joka
järjestetään yhteistyössä Oulun Kilpa-veljien kanssa. Kello 12 alkaa kirkkovenesarja,
johon 15-henkiset joukkueet
voivat ilmoittautua mukaan,
Miia Latvala Jäälin Asukasyhdistyksen
hallituksesta
kertoo. Jos itsellä ei ole porukkaa, niin todennäköises-

ti mahtuu mukaan täydentämään jotakin porukkaa.
Lisäksi lättyjä on myynnissä
Asukasyhdistyksen teltalla.
Viime vuonna aloitetun
tavan mukaisesti myös lapsille järjestetään soutupäiväksi kaikkea kivaa: tällä kertaa Oulun Tähtisirkus
tulee esittämään ja opettamaan sirkustaitoja kello 13
sekä lisäksi Mannerheimin
Lastensuojeluliitto
järjestää onnenpyörän pyöritys-

tä, temppurataa sekä suuren
pomppulinnan lapsille kello
12 alkaen.
Perinteisen Jäälisoudun lisäksi ohjelmaan otettiin osaksi myös parina viime vuonna
huimaa suosiota nauttinut
peräkärrykirppis, joka järjestetään lauantaina 10.8. kello 14–17. Vapaamuotoisemmalta kirpputorilta voi tehdä
löytöjä laidasta laitaan: perinteisen
vaatevalikoiman
ja kodin esineistön lisäksi

myynnissä on ollut esimerkiksi lautatavaraa. Myyjän
ei tarvitse kuin varata paikka
asukasyhdistyksen jäseneltä
ja tulla paikalle tavara takakontissaan tai peräkärryssä.
- Saimme peräkärrykirppiksen aikaan viimevuonnakin hyvän ja aurinkoisen ilman, ja toivotaan että kelit
suosivat. Siitähän se kävijämääräkin riippuu.

Kirkkovenesarjaan
Jäälisoutuihin on jälleen haastettu mukava määrä joukkueita.
Viime vuonna Jäälin urheilukentällä järjestetty Peräkärrykirppis sai suuren
suosion.
Jäälisouduissa järjestetään tänäkin vuonna toimintaa lapsille, kuten
pomppulinnaa ja sirkuskoulua.
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Kiiminkipäivät 9. - 11.8.2013
Perjantai 9.8.
18.00
18.00
18.10
19.00
19.30
21.00

Kiiminkipäivien juontaja
Heikki Saarela

Avauspuhe. Lauri Mikkonen puheenjohtaja Kiimingin Yrittäjät ry
Torimyynti alkaa
Yhteislaulutilaisuus.
Kappalainen Seija Helomaa ja kanttori Sari Wallin, Kiimingin Seurakunta
KIDSing laulukilpailun voittaja, kiiminkiläinen Jenni Jaakkola esiintyy
Kevyttä musiikkia kiiminkiläisittäin
Illan tähtiesiintyjä Anniina Mattila & Avenue

Tapahtuma-alueella:
Seurakunnan kohtaamispaikka
Kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera
Kiimingin Yrittäjien ravintola
Lauantai 10.8.
10.00
10.00
10.10
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
20.00
21.00
21.00

Oulun kaupungin tervehdys, Riikka Moilanen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Torimyynti alkaa
Seurakunnan tervehdys, Martti Väänänen yhteisen kirkkoneuvoston jäsen
Kansanlaulukirkko, kirkkoherra Pauli Niemelä ja kanttori Sari Wallin
Kiimingin Harmonikat esiintyy
Tervehdys Euroopan Unionista, Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula
Perunankuorinnan SM-kisat 2013
Leuanvedon SM-kisat 2013. Punnitus lukiolla klo 11–13.
Leuanvetokisan jälkeen arpajaiset ja palkintojen jako
Kiiminkiläistrubaduuri Antti Ervasti esiintyy
Lauantai-illan esiintyjä Pauli Haapalainen & Domino
Kiiminkipäivätanssit, Huttukylän ns. esiintyy Kauko Simonen

Tapahtuma-alueella:
10-16 Kiimingin kirjasto avoinna. Poistokirjojen myyntiä
10-14 Naulanlyönnin SM-kisat 2013
10.00 Sykkeen vieressä Match Show, järjestäjänä KiiKo ry
Ilmoittautumiset klo 10 alkaen, kehät klo 11 alkaen
11-14 Huttukylän nuorisoseura myy lohikeittoa,
myydään myös omiin astioihin
10.00 Onnenpyörä-tietovisa
Yhteistyössä Oppia perinteistä -projektin kanssa:
Perinnetöiden ja -työtapojen esittelyä
sekä Perinnelelupaja
10-14 Sykkeen aulassa terveysmittauksia. Kiimingin Fysioterapia Oy,
11-13 Sykkeen vieressä paloauton esittelyä sekä alkusammutusta,
järjestäjänä Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen
Kiimingin paloaseman sammutusyksikkö, hälytysvarauksella
12.30 Taidenäyttelyn avajaiset Kirjastolla: Kari Holma - Panoraamassa
14-15 Uusi ystävä. Jatko-osa Supersankari Siirin ja sammakko Kvaakin
tarinaan. Kirjaston audi-toriossa. Esittää Turkoosiryhmä. Liput 3 €
Kiimingin Yrittäjien ravintola
Seurakunnan kohtaamispaikka,
kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera
Oskari Jauhiaisen museolla:
Kesäisiä kitarasonaatteja sunnuntaina klo 14.00
Kitaristi Lauri Manninen. Pianisti Maija Goman
Sunnuntai 11.8.
10.00

Messu Kiimingin kirkossa.
Toimittaa kirkkoherra Pauli Niemelä, saarnaa rovasti Niilo Rauhala
11.00 Jäälin Soutu – koko perheen tapahtuma Jäälin Majalla
Klo 11 kilpasarja, pienveneet
Klo 13 haastesoutu, kirkkoveneet
Jäälin Majalla buffet, josta saa ruokaa ja kahvia
Ilmoittautumiset soututapahtumaan sekä ennakkoon että paikanpäällä
Pertti Törmille p. 050-5553 315, sähköposti: tormi.pertti@mail.suomi.net
13.00 Kotiseuturetki, Kiiminki-seura ry.
Lähtö virastotalon edestä klo 13 ja Jäälissä Jäähallin edestä klo 12.45
14-17 Peräkärrykirppis Jäälissä. Jäälin asukasyhdistys
17.00 Pajaniemen lauluilta. Laulattajana Pertti Haipola, Kiiminki-seura
18.00 Kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa, kappalainen Seija Helomaa ja
Jäälin kappelissa, kappalainen Juha Tahkokorpi
Muutokset ohjelmaan mahdollisia

Oulun OP
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KIDSing-voittaja esiintyy
Kiiminkipäivillä

Muusikko Lauri Manninen esittää Kiiminkipäivillä kesäisiä sonaatteja O. Jauhiaisen museossa.

Kesäisiä sonaatteja ja
Ei kait siinä O. Jauhiaisen
museossa
O. Jauhiainen museossa tapahtuu Kiiminkipäivien aikana. Sunnuntaina 11.8. kello 14 Lauri Manninen esittää
kesäisiä
kitarasonaatteja.
Konsertissa kuullaan musiikkia muun muassa säveltäjiltä J. S. Bach ja W. A. Mozart.
Mukana on myös kiiminkiläinen 10-vuotias pianisti
Maija Goman.
Pudasjärveltä
kotoisin
oleva kitaristi Lauri Manninen on opiskellut Oulussa Ilkka Virran ja Helsingissä Petri Kumelan johdolla.
Manninen on toiminut soitonopettajana muun muassa Oulun kansalaisopistossa
sekä soittanut soolokonsertteja Suomen lisäksi Saksassa,
Italiassa, Ruotsissa, Espanjassa ja Unkarissa.

Kesänäyttelyssä
Ei kait siinä
Lisäksi O. Jauhiaisen museon
kesäohjelmaan kuuluu taiteilija Jussi Valtakarin näyttely

”Ei kait siinä”, joka on esillä
24.8. saakka. Näyttely koostuu taivalkoskelaisen Jussi
Valtakarin veistoksista, maalauksista ja piirustuksista,
joissa aiheena on häpeä.
Valtakari on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran
taiteen alalla. Hänellä on ollut lukuisia näyttelyitä niin
Suomessa kuin ulkomailla. Jussi Valtakarin teoksia
on Lappeenrannan, Imatran,
Lahden ja Oulun kaupungin
sekä Petroskoin taidemuseon kokoelmissa. Hän on toiminut taideopettajana useilla paikkakunnilla. Valtakari
kuuluu Oulun Taiteilijaseura
63 ry: n sekä Taidemaalariliittoon, jossa hän on ollut jäsenhakulautakunnan jäsenenä. Jussin teokset ovat tilaan
ja ympäristöön liittyviä. Tekniikat, joita hän käyttää, ovat
vesiväri, öljy, akryyli, tempera ja puu.

Raija Raitio
Jussi Valtakarin
teoksia esillä O.
Jauhiaisen museossa.

HUTTUKYLÄN NUORISOSEURA
Koitelinkoskentie 720 Kiiminki

Kiiminkipäivätanssit
La 10.8. klo 21-01
ntyjä:
Huippuesii immäinen
s
n
e
Simonen
Suomen
gas Kauko
in
n
u
k
o
g
n
a
T
Sekahaku koko illan
Liput 12 €,
maksut käteisellä
www.huttukylanns.net

Kiiminkiläinen Jenni Jaakkola voitti keväällä MTV3:n
laulukisaohjelman KIDSingin. Nyt hän saapuu Kiiminki-päiville perjantaina 9.8.
klo 19 esiintymään muutaman kappaleen verran.
– Kesällä on kyllä ollut paljon tekemistä ja paljon laulamista. Muutamalla
KIDSing-risteilyllä olemme
olleet esiintymässä. Ne ovat
olleet mukavia, sillä niissä on päässyt tutustumaan
enemmän muihin finalisteihin. Omia keikkoja on ollut
vain muutamia, mutta kyllä
ne nyt tähän alkuun piisaavat, kertoo Jenni ja jatkaa:
– Jos ei ole ollut keikkoja
niin paljon aikaa on mennyt
mummolassa sekä serkkujen luona. Toisaalta odotan,

että koulu alkaisi, niin näkisin sellaisia kavereita, joita
en ole kesällä ehtinyt näkemään, Jenni selostaa.
Maailman
ensimmäisen KIDSing voittajan tittelin voitto julkistettiin suorassa lähetyksessä. Palkinnoksi
Jenni sai levytyssopimuksen,
ja ensimmäistä levyä onkin
alettu jo työstämään. Levy ilmestyy syyskuussa. Lisäksi
Jenni pääsee mukaan esiintymään Antti Tuiskun 10-vuotisjuhlakiertueelle.
KIDSing-kisan finaalilähetyksessä Jenni esitti Yö-yhtyeen kappaleen ”Rakkaus
on lumivalkoinen”. Tuomarina toimineen laulajan Antti
Tuiskun mielestä Jennin kappalevalinta oli hyvin osuva:
– Olen varma, että olet

Kiiminkipäivien
esiintyjiä
PERJANTAINA

Jenni Jaakkola esiintyi Pudasjärven markkinoilla heinäkuussa.
koskettanut tosi monia katsojia. Olet alusta asti ollut
tämän kilpailun varmimpia
laulajia ja se, mikä on ihanaa, on se, että sun ujoudesta ja vahvasta äänestä syntyy
sellainen tosi ihana ja mielenkiintoinen kontrasti, joka
pysäyttää minut joka kerta,
Tuisku kehui puheenvuorossaan.

Anniina Mattila esiintyy Kiiminkipäiväillä perjantaina.
Anniina Mattila & Avenue
esiintyy
Kiiminkipäivillä
perjantaina 9.8. klo 21 alkaen.
Mattila on keikkaillut yksin tai sisarustensa kanssa koko ikänsä, Avenue-orkesterin kanssa Mattila on
kiertänyt tanssilavoja kaksi vuotta. Yhtye soittaa sekä
perinteistä tanssimusiikkia
humpasta valssiin että suosittuja iskelmäkappaleita.
Koskettimissa nähdään
Arto Saarinen, kitaraa näppäilee Juuso Torpakko, basson soitosta huolehtii Jouko
Pirttinen, ja rummuissa on
Pertti Kreivilä.

Jenni Jaakkola faniensa piirittämänä Pudasjärven markkinoilla 2013.

LAUANTAINA

Saunarokkia Ervastista Kiiminkipäiville
Pudasjärven Ervastin kylältä
lähtöisin olevat tarinat ovat
muuttuneet oululaisen Antti
Ervastin käsittelyssä konstailemattomiksi
rock-kappaleiksi. Viime syksynä Ervasti
kokosi kappaleensa levylle,
ja hän arvelee teoksen olevan
ensimmäinen täysin Oulun
murteella tehty rock-albumi.
Letkeä ja hyväntuulinen
Antti Ervasti esiintyy Kiiminkipäivillä
lauantaina
10.8. kello 20 alkaen ja esittää
sekä vanhan että suunnitteilla olevan levynsä kappaleita
soolona. Markkinoiden kunniaksi hän aikoo myös ve-

täistä siniset lasit päähän, ja
esittää lainakappaleen Mikko Alatalolta.
– Moni kappaleeni kertoo saunomisesta ja kaikissa
sauna on vähintään mainittava. Saunominen on musiikin ohella ykkösharrastukseni. Oma musiikkini on
melodista rokkia, ja vaikka
sävellyksissä saattaa olla joitakin hienouksia, niin sanoitukset ovat hyvin maanläheisiä, kertoo Ervasti.
Toisen levynsä ilmestymistä Ervasti tähtää ensi kevääksi. Hän vihjaa, että toisen levyn kappaleet kertovat

naisista, mutta eivät kuitenkaan ole rakkauslauluja. Levyt hän julkaisee omakustanteina ja leipä ansaitaan
muualta. Ervasti työskentelee siviilissä Sanomalehti Kalevan uutistoimittajana.
– Monet luulevat, että toimittajana myös kappaleiden
kirjoittaminen kävisi minulta aivan automaattisesti. Tosi
asia on, että sävellyksiä minulta löytyisi varmasti 14 albumin verran, mutta sanoituksiin tarvitsee aina omat
ideansa. Eihän sitä uutistakaan voi ilman aihetta kirjoittaa.

Pauli Haapalainen laulaa
lauantaina.
Lauantai-iltana 10.8. klo 21
alkaen kansaa viihdyttää
Pauli Haapalainen & Domino. Yhtye soittaa koti- ja ulkomaista iskelmä- ja tanssimusiikkia
ikivihreitä
klassikoita unohtamatta.
Haapalainen on oululainen laulaja ja lauluntekijä,
joka on tuttu näky eri laulukilpailuista finaalisijoja myöten.
Orkesterin kokoonpano
vaihtelee tapahtuman luonteesta riippuen, mutta vakiokokoonpanossa vaikuttavat
solistin lisäksi rumpali Kauko Ollila, basisti Sauli Virpi, kosketinsoittaja/kitaristi
Erkki Rimpinen. Tanssilavakeikoilla on mukana myös
asiansa osaava hanuristi.
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KUNTOUTA S DÄNTÄSI
TAKSI JUHA-MATTI AHOLA
Kiiminki

1+8+inva

puh. 0400 555 995

lemmikkieläinhoitola • ruoat • tarvikkeet
Näätämötie 14, 90900 Kiiminki, p. 044 015 1800

Tervetuloa!

www.osek.fi

Saattaja
Surun
Hetkellä

Hautauspalvelu
Liike 817 7018
Arto 040 532 1986

Marja 0400 583 163 pitopalvelu
Harjutie 14 Ylikiiminki

Sydän- ja valtimosairaudet
ovat yleisin kuolleisuutta
sekä merkittävästi toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä rajoittava sairausryhmä Suomessa. Maassamme
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä on seurattu
väestötasolla vuodesta 1972
alkaen viiden vuoden välein.
Sydänsairaudet ja sepelvaltimotautikuolleisuus saatiin merkittävään laskuun
1970 -luvulla aloitetun riskitekijöihin
puuttumisen
ja hyvän hoidon ansiosta.
Nyt vuosikymmeniä jatkunut suomalaisten veren kolesterolipitoisuuden
lasku
on kääntynyt nousuun. Jos
muissa riskitekijöissä, kuten kohonnut verenpaine, lihavuus, diabetes, tupakointi
ja liikkumattomuus, ei saavuteta suotuisia muutoksia
ennaltaehkäisyllä, kääntää
kolesterolitason nousu tulevaisuudessa myös sydäntautisairastuvuuden uuteen kasvuun.
Yhä nuoremmat suomalaiset ovat ylipainoisia ja
heidän elämäänsä leimaa
inaktiivisuus ja liikkumattomuus. Liikunnan ja liikunnallisen sydänkuntoutuksen
Käypä hoito -suositukset on
laadittu, mutta sydänkuntoutus ei toimi käytännössä
suosituksien mukaisesti. Nykykäsitys kuntoutuksen laadusta ja tuloksellisuudesta

ymmärretään laajana sosiaali- ja terveydenhuollon kautta avohoitoon kansalaisten
jokapäiväiseen elämään kytkeytyvänä toimintana. Vaikuttavuuteen sisältyvät ihmisen terveys, toimintakyky,
hyvinvointi sekä optimaalinen toimiminen omassa elinympäristössään Kuntoutustarvetta ja kuntoutuksesta
aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle ehkäistään olennaisesti vaikuttamalla väestön elämäntapoihin liittyviin
tekijöihin, kuten ravinto- ja
liikuntatottumuksiin
sekä
tupakointiin ja päihteiden
käyttöön. Intensiiviset kuntoutuspalvelut ovat parhaiten työikäisen väestön saatavilla. Suuret ikäluokat ovat
yli 60- ja 70-vuotiaita eläkeikäisiä ja tähän ikäryhmään
tarvitaan sydänkuntoutuksen kustannustehokkaita ja
vaikuttavuudeltaan testattuja malleja (STM 2002).
Oma kiinnostukseni sydän- ja valtimoterveyttä edistävään kuntoutusotteeseen
on ollut määrätietoista valmentautumista
painonhallinnan, elintapavalmennuksen ja spesifin sydänkuntoutuksen keinoin fysioterapiassa.
Oulun Yliopistossa eMBA
-päättötyöhöni liittyneessä
hankkeessa perehdyin CorusCardioTM Prevent -sydänvalmennukseen. Hank-

Mari Halkola esittelemässä sydänvalmennusta FYSI-päivillä Tampereella.
keeseen osallistui tiimistäni
kaksi sydänvalmennuskoulutuksessa mukana ollutta
fysioterapeuttia, useita maksimaalisella oirerajoitteisella
sydämen rasituskokeella testattua henkilöä sekä 31 ohjatussa CorusCardioTM -sydänvalmennusohjelmassa useita
vuosia mukana olleita henkilöitä. Hankkeen vaikuttavuudeksi nousivat sydänvalmennuksen mahdollisuudet
liikkuvan ihmisen kuntoutuksessa CorusFitWiEKGTM
-langattomalla EKG-järjes-

telmällä sekä organisaatiomme oppiminen tieteellisesti
todistetun menetelmän käytössä.
Vaikuttavuudessa korostuivat lisäksi sydänvalmennuksessa mukana olleiden
henkilöiden saama hyöty
kunnon ja elämänlaadun kohenemisena sekä tyytyväisyys
sydänvalmennuksen
toteutukseen ja kustannustasoon.

Mari Halkola TtM,
sydänfysioterapeutti

Tervetuloa kuulemaan lisää sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoutuksesta
Kiiminkipäiville perjantaina 9.8. Sykkeen auditorioon klo 15.00.

Kari Holman taidetta kirjastolla
Kari Holman Panoraamassa -näyttelyn yksi teoksista on
Paanajärven reissulta viime vuoden elokuulta.

Kankaiden leikkuu-, myynti-,
korjaus ja ompelupalvelu
Asuste ja verhokankaat -20% -80%
OSTETAAN ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA

Noudamme paikan päältä ja
meille voi myös tuoda

VIRALLINEN METALLINKIERRÄTYSTERMINAALI

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

www.utacon.fi

Akvarelleja
Kiiminkijoelta Koillismaalle ja Lappiin
-näyttely avataan Kiiminkipäivien yhteydessä lauantaina 10.8. kello 12.30 Kiimingin
kirjastossa. Haukiputaalaisen Kari Holman näyttely on
esillä elokuun loppuun saakka. Avajaisissa kuultaneen

myös Eeva Holman runonlausuntaa.
Kari Holman näyttely
koostuu noin 20 teoksesta,
joihin on käytetty akvarelleja
sekä sekatekniikkaa. Joukossa on isojakin töitä sekä painokuvia.
– Näyttelyni kiertelee eri

Nilax Oy

www.sahko-artpe.fi

SÄHKÖURAKOINTI • SÄHKÖSUUNNITTELU
Katajarinteentie 15
91300 Ylikiiminki

Aki Pirilä
045 631 4350

puolilla eri muodoissaan Panoraama-nimisenä jollakin
paikkakuntaan liittyvällä aiheella höystettynä. Tällä kertaa Kiiminkijoelta tulee esille
mm. 2 taulua Kalliuskoskelta ja uusimpana Jäidenlähtöä
Kiiminkijokisuulla. Jäidenlähtöhän oli tänä vuonna jo-

ellamme dramaattinen, Kari
kertoo.
Apurahaa näyttelyn pystyttämiseen Holma sai Iin
Valto Pernu- säätiöltä. Lisäksi mies on vaimonsa kanssa tehnyt useita runokirjoja. Uutta, Kulttuurikohteita
Pohjois-Suomessa -kirjaa ollaan kääntämässä nyt englanniksi. Taiteilija on tavattavissa myös omassa
toriteltassaan
markkinoiden aikaan. Teltassa on myös
myynnissä runokirjoja sekä
muita painotuotteita.
Myös Haukiputaan kirjastosta löytyy elokuun aikana Holman näyttely, jossa on
esillä Haukipudaskalenterit
kautta aikojen.

Heikki Väänänen
0400 493 573

Kodin laaturemontit & rakentaminen
puh. 0207 410 980
www.nilax.fi
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Kiimingin Kukka ja
Hautauspalvelu
Mettovaara
• Kaikki alan palvelut
• Hautakivet • Kaiverrukset
• Perunkirjoitukset
Terveystie 6 KIIMINKI
Puh. 040 561 7399, 0400 387 047

KiiKo:n leikkimielinen
koiranäyttely
Kiiminkipäivillä
Kiimingin
koiraharrastajat Ry eli KiiKo on perinteisesti järjestänyt leikkimielisen koiranäyttelyn eli match
shown. Tänä vuonna Match
Show on lauantaina 10.8 klo
10 alkaen ilmoittautumisella
ja jatkuen kehillä klo 11.
Tapahtumassa on omat
luokkansa lapsille ja koirille,
junior handlereille sekä koiran iän ja koon mukaan pienille ja isoille pennuille ja aikuisille. Match showssa voi
harjoitella virallisia näyttelyitä varten, tai osallistua
muuten vain omaksi ja koiransa iloksi, monirotuisenkin kanssa, kunhan koira on
terve ja rokotukset ovat kunnossa.
Tuomarit ovat yleensä
kasvattajia tai muita pitkän
linjan koiranäyttelyharrastajia. Tuomareina ovat tällä kertaa Outi Meriruoko,
Heini Lehisto, Heikki Kanniainen, Niko Renko ja Jussi
Vilppunen.
KiiKo on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää ja ylläpitää Kiimingin alueella koirien kanssa

harrastamista ja yhteistyötä koiraharrastajien kesken.
Yhdistys tarjoaa vuosittain
erilaisia koulutuksia, ja järjestää epävirallisia kisoja
sekä match shown. Yhdistys
järjestää myös virallisia kilpailuja muun muassa tottelevaisuudesta. Toiminta painottuu kesäaikaan, jolloin
Sammalojan kentällä pyörii
monipuolisesti koulutuksia.
Tarjolla on näyttelyharjoituksia, agilitya ja tottelevaisuuskoulutusta eli tokoa.
Koiraharrastajien tarpeet
huomioidaan järjestämällä
eritasoisia kursseja (arkitottelevaisuus, tottelevaisuuskoulutuksen alkeet, tokoa
kilpaileville) tietyn lajin sisällä. Lisäksi yhdistys kouluttaa rallytokossa, jäljessä
sekä perheen pienimpiä lapsi-koira-kursseilla.
Muuta
toimintaa ovat muiden muassa luennot ja ympäri vuoden pyörivät ryhmälenkit.
Yhdistys palkitsee aktiivisia ja menestyneitä jäseniään vuosikokoustensa yhteydessä.

Essi Koivumaanaho

Tulisijat

Muuraus ja laattatyöt
Tmi Eino Marttila
puh. 040 7060 425
www.tulisijat.net
Kiimingin Koiraharrastajat ry järjestää aktiviteetteja, kuten agilityä, erityisesti kesäaikaan. (KiiKo:n arkistokuva).

www.kattokruunu-oy.fi

Tiilikatot, mineriittikatot,
peltikatot.
Tilaa ilmainen arviokäynti!
Puh. 040 553 9892.
KiiKo:n leikkimielinen koiranäyttely eli Match Show järjestetään jälleen Kiiminkipäivien yhteydessä. (KiiKo:n arkistokuva).

Vireää toimintaa Huttukylän Nuorisoseuralla
Kiiminkipäivätanssit
pyörähtävät käyntiin 10.8.klo 21
Huttukylän Nuorisoseuralla, ja esiintyjänä on Suomen
ensimmäinen tangokuningas
Kauko Simonen.
Simonen kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 1985.
Viljakkalasta syntyisin oleva Simonen työskenteli siviilissä puolustusvoimissa,
Lapin sotilassoittokunnassa.
Sittemmin hän on levyttänyt
viisi albumia, joista viimeisin on kokoelmalevy vuodel-

ta 2010. Sotilasmestarina työuran tehnyt Simonen nauttii
nykyään eläkepäivistä perheen parissa kotonaan Rovaniemellä. Musiikki kulkee
miehen mukana edelleen: Simonen tekee esiintymismatkoja myös Etelä-Suomeen
eikä hänen kuninkaallinen
karismansa ole himmentynyt.
Huttukylän nuorisoseuran uuden salin lattialla kelpaa vaativankin tanssikansan
pyörähdellä. Nuorisoseuran

sihteeri Sirpa Alatalo kertoo, että viime vuonna valmistunut uusi monitoimisali
oheistiloineen on saanut roimasti kehuja, varsinkin lattian osalta. Myös tilan muut
vuokraajat ovat olleet tyytyväisiä uuteen ja entistä suurempaan saliin.
Tansseja järjestetään Huttukylän
Nuorisoseuralla
myös syyskaudella kahden
viikon välein. Arkisin salissa
on nuorisoseuran omaa toimintaa ja viikonloput ovat

Tansseja järjestetään Huttukylän Nuorisoseuralla myös syyskaudella kahden viikon välein.

vuokrattavissa yksityishenkilöiden tai yrityksien tilaisuuksiin. Nuorisoseuran
puheenjohtaja Hannu Iisakka toteaa, että uusi sali nosti seurantalon käyttöaktiivisuutta huomattavasti. Myös
talkooväen kesken on riittänyt paljon intoa.
- Seurantalo on jo valmis,
mutta edelleen tehdään talkootöitä esimerkiksi pihan
kunnostamisen merkeissä.
Hienoa, että talosta on saatu aidosti koko kyläyhteisön
kokoontumispaikka, eikä ole
vain nuorisoseuran omassa
käytössä, Iisakka kehaisee.
Pohjois-Pohjanmaan
Nuorisoseurojen Liitto valitsi Huttukylän Nuorisoseuran vuoden 2012 nuorisoseuraksi Pohjois-Pohjanmaalla.
Huttukylän Nuorisoseura on perinteiseen tapaan
mukana Kiiminkipäivien tapahtuma-alueella myymässä talkoovoimin valmistettua
lohisoppaa, myös kotiin vietäväksi.

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

URAKOINTI
A. ROININEN
Yli-Iintie 50, 90900 Kiiminki

Puh. 0400 798 075
aulis.roininen@luukku.com
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•Maalaukset • Tasoitetyöt
•Rappaustyöt • Ulkomaalaukset

JääliCityRokki

järjestetään myös ensi vuonna!

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

RT-Remontit Oy
0400-215780
• Saneeraus ja remontointi
•	Uudisrakentaminen
• Ovi- ja ikkuna-asennukset
• Kaikki puualan työt

Pitkäahontie 57, 90900 Kiiminki
Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalvelut
kauttamme. Myös valokuvauspalvelut
• Esitteet • Tabloid -lehdet
• Omakustannekirjat
• Valokuvauspalvelut mm.
yrityskuvaukset, perhejuhlat ym.

VKK-Media Oy

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

Jäälin urheilukentällä järjestettiin lauantaina 8.6. neljännen kerran JääliCityRokki
-musiikkitapahtuma.
Tapahtuman
järjestäjä,
Oulussa Club Teatrian toimintaa pyörittävä Oulun Tapahtumat Oy sai koottua tapahtumaan mielenkiintoisen
esiintyjäkaartin. Musisoinnista vastasivat Anssi Kela,
Jonne Aaron, Mokoma, Haterial ja Kirsi Helena.
- Tämän vuoden JCR:stä
jäi järjestäjille ja talkooporukalle oikein mukava fiilis. Ilma suosi ja ihmisillä oli
hyvä meininki. Järjestelyt onnistuivat hyvin ja artistit pistivät parastaan. Uusi alue
toimi todella mukavasti, järjestäjät kertovat.
- Kävijöitä oli tänä vuonna
noin 650. Tavoitteesta jäätiin,
mutta tapahtuman tunnelma
oli hyvä. JääliCityRokki järjestetään, totta kai, seuraavanakin vuonna, luvataan järjestäjistöstä.

JääliCityRokin pääesiintyjä Anssi Kela
saapui paikalle orkesterinsa
kanssa. (Kuva
Mika Saloranta)

Kirsi Helena
o
nelle uusi tutt li moa
mutta ihastu vuus,
valloitti mone tti ja
t
jat. (Kuva Mik kuulia Saloranta)

Jonne Aaron
varesiintyi
malla ammattilaisen otteella. (Kuva Mika
Saloranta)

OSAOn Osaajan paikka palvelee oppisopimusasioissa

Yrittäjä, nappaa nuori töihin!
Peruskoulunsa vuonna 2013 päättävän
nuoren työllistämiseen oppisopimuksella yrityksen on mahdollisuus saada
korotettua koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta. Korotettu korvaus työnantajalle on
ensimmäisenä vuotena 800 €/kk, toisena
vuotena 500 €/kk ja kolmantena vuotena
300 €/kk.
Mikäli työtön nuori on päättänyt peruskoulunsa vuonna 2012 tai aikaisemmin
ja yritys palkkaa hänet oppisopimuksella,
voi yrittäjä hakea palkkatukea sekä saada
normaalin koulutuskorvauksen.

OSAOsta
ammattiin

Kaikki työtehtävää vastaavat perustutkinnot ovat käytettävissä mm.
• autoalan perustutkinto
• hiusalan perustutkinto
• hotelli-, ravintola- ja cateringalan
perustutkinto

• kiinteistöpalvelujen perustutkinto
• kotityö- ja puhdistuspalvelualan
perustutkinto
• liiketalouden perustutkinto
• liikunnanohjauksen perustutkinto
• maatalouden perustutkinto
• rakennusalan perustutkinto
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• talotekniikan perustutkinto
• tieto- ja viestintätekniikan
perustutkinto
Yrittäjä, nappaa motivoitunut nuori töihin
oppisopimuksella! Kysy lisää Osaajan
paikasta päivystävältä koulutussuunnittelijalta, p. 040 141 5320 tai
sähköpostitse oppisopimus@osao.fi

www.osao.fi/oppisopimus
www.hyvadiili.fi

www.osao.fi
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Koiteli elää –festivaalialue kasvaa viime vuodesta
Koiteli elää – akustisen musiikin festivaali järjestetään
lauantaina 17.8. ja järjestelyt ovat edenneet sujuvasti.
Festivaalialue sijaitsee Koitelin Sahasaaressa, joka on
Kiiminkijoen Koitelin koskiosuuden keskellä komeissa luonnon maisemissa. Järjestäjä odottaa, että tänäkin
vuonna kaikki 700 lippua
myydään loppuun.
Festivaalialueelle on 18
vuoden ikäraja. Viime vuodesta aluetta on kasvatettu jonkin verran. Lisäksi Sahasaaren
pohjoisrannalle
rakennetun uuden sillan toiseen päähän tulee wc-alue.
Aikaisemmin
wc-alueelle

päästäkseen piti ylittää riippusilta. Uudelta sillalta on
myös hyvä näkyvyys esiintymislavalle.
Koiteli elää ry:n järjestämää puoliakustista festivaalia tulee tähdittämään
Kulttimainetta
nauttivista
kokoonpano 22-Pistepirkko.
Utajärveläislähtöinen poppoo tuli tutuksi erityisesti
90-luvulla kappaleellaan Birdy.
Viime vuonna suuren
kansan suosioon nousi hellyttävä duo: Eva&Manu.
Suomalais-ranskalainen parivaljakko tuli tutuksi Travel
in Music-videoblogista, jossa he reissasivat ympäri Eu-

rooppaa ja julkaisivat viikoittain uuden musiikkivideon
eri kaupungeista ja maista.
Muita esiintyjiä ovat Samae Koskinen, Maarit ja
Sami Hurmerinta, Pauli Hanhiniemi duo sekä pilke silmäkulmassa esiintyvä
Freud, Marx, Engels & Jung
trio.
Koiteli Elää ry haluaa toiminnallaan keskittyä Koitelin alueen kulttuurielämän virkistyttämiseen ja
erilaisten tapahtumien tuottamiseen Koitelin komeille
kallioille. Yhdistyksen päätapahtumana toimiva akustisen musiikin festivaali on osa
Oulun Juhlaviikkoja.

Eva & Manu on
suomalaisranskalainen duo.

22-pistepirkko on Koiteli elää –festivaalin pääesiintyjä.
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Kiimingin ainoa
palvelutiski

Kahdeksas Kiiminki-maraton uudistuu

Tervetuloa!

Metsonkaari 12
90900 Kiiminki
www.lviasennusjjärvinen.fi

LVI-palvelua takuutyönä!
LVI-työt Oulun alueeella ja lähikunnissa
• Omakotitalojen vesi- ja viemäriasennukset
• Ilmanvaihdon asennus
• Vesikalusteiden huolto ja asennus
• Putki/kanava eristystyöt
• LVI-tarvikkeiden myynti

Puh. 040 724 5686

Kiiminki-maratonille
on perinteisesti riittänyt hyvä määrä juoksijoita.
Kiimingin Urheilijat ja Kiimingin Riento järjestävät jo
perinteeksi muodostuneen
juoksutapahtuman Kiiminki-maratonin 21. syyskuuta. Tapahtumaan odotetaan
viittäsataa juoksijaa ja kilpailukeskuksena toimii Laivakankaan koulu Jäälissä.
Järjestäjät tarjoavat juok-

suaikapalvelua ensimmäisen kerran tänä vuonna.
Maratonmatkalla on mahdollisuus tähdätä 4 tunnin
tai 4,5 tunnin juoksuaikaan
jänispalvelun vauhdissa.
Kiiminki-maraton
on
suosittu tapahtuma, koska sen ajankohta sopii monelle juoksijalle. Syyssäässä

on hyvä juosta pitkää matkaa. Syyskuun loppu päättää myös monen juoksijan
kilpailukauden.
Juoksijat
ovat myös mieltyneet reittiin, joka on korkeuseroiltaan
erittäin tasainen ja näin ollen
mahdollistaa ajallisesti hyvät juoksusuoritukset. Reitti
kulkee Jäälin asutustaajaman

Pesäpallokentällä juostaan

Nyt on paras aika tutkia katon kunto.
Tilaa paikallisen kattoasiantuntijan
ilmainen remonttikartoitus. Saat
kiinteähintaisen tarjouksen sekä
korjausehdotuksen.
elä
ntti vi

Suomen

Remo
!
es ä lle
t ä lle k

www.kattocenter.fi

KattoCenter
Kaikkea, mitä kattosi tarvitsee.
JOONA 040-4853231
JERE 040-1608074
JUHANI 040-1608073
oulu@kattocenter.fi

kevyenliikenteenväylillä.
Maratonmatkan
lisäksi
tapahtumassa on mahdollisuus juosta puolimaraton ja
varttimaraton. Lisää tietoa
löytyy Kiimingin Urheilijoiden nettisivuilta osoitteesta
www.kiimu.fi

Päivi Mikkonen

tunti

KiimU:n tämänvuotisessa pesiskoulussa lapset
pääsivät opettelemaan pesäpallon pelaamista.
Pesiskoulu järjestettiin lukion tekonurmikentällä
ja Jäälin hiekkakentällä.

Kiimingin Urheilijat järjestää
Kunniakierros-juoksutapahtuman lauantaina 10.8. kello 12 Kirkonkylän pesäpallokentällä. Tunnin mittaisella
tapahtumalla kerätään varoja KiimU:n lasten ja nuorten
liikuntatoiminnan hyväksi.
Kaikki halukkaat voivat osallistua tapahtumaan. Kunniakierroksen tapahtumassa voi
olla mukana kahdella tavalla - osallistujana tai tukijana.
Osallistuja kerää tukijoita,
jotka sitoutuvat maksamaan

sovitun summan Kunniakierrokseen osallistumisesta.
Tapahtuma on yhden tunnin
mittainen, jonka aikana osallistuja kävelee tai juoksee itselleen sopivalta tuntuvan
matkan. Jos ei halua lähteä
liikkumaan lauantaiseen tapahtumaan, voi olla tukija ja
lahjoittaa tukisumman.
KiimU:n puheenjohtaja
Keijo Aaltonen haastaa lasten ja nuorten vanhempia,
sukulaisia ja naapureita tukemaan lapsen ja nuoren

osallistumista esimerkiksi 12
eurolla tapahtumaan.
– Haluamme muistuttaa
Kunniakierros-tapahtumalla, että urheiluseuratoiminnassa tarvitaan sponsorirahaa kausimaksujen lisäksi,
Aaltonen tähdentää.
Urheiluseuran
syksy
käynnistyy
elo-syyskuun
vaihteessa kovalla rytinällä. Kimmokkeessa käynnistyvät ryhmäliikuntatunnit.
Ohjattua liikuntaa on tarjolla viikon jokaisena päivänä.

Myös lapsille ja nuorille on
tarjolla monipuolista ohjattua liikuntaa. Lapsille ja nuorille on tarjolla tänä syksynä
uutuus: Yhdellä kausimaksulla lapsi voi harrastaa liikuntaa useassa eri ryhmässä.
Tavoitteena on, että lasten liikunnan määrä lisääntyisi ja
se monipuolistuisi.

Päivi Mikkonen

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

Välirinne 8, Jääli
Puh. 020 734 4222
Avoinna ark. klo 8.00-16.30
www.lapkaara.com

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

Tule tutustumaan
syksyn toimintaamme
Kiiminkipäivillä!
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Uudet mopokurssit:
Ii 19.8. ja Jääli 12.8.,
MP-kurssi Tuira 9.8.

URAKOINNIT
SÄHKÖASENNUKSET

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

www.sahkopolar.fi
spoy@sahkopolar.fi

JÄÄLISSÄ
Keskuspisto 1
aina parittoman
viikon maanantai
klo 18

TUIRASSA
Merikoskenkatu 7
joka maanantai
klo 17

IISSÄ
Laurintie 2
aina parittoman
viikon tiistaina
klo 17

Tervetuloa!
050 440 4004
autokouluajuri.fi

Rakennus-AltaĮ
Oy
Rakennus-Altann Oy

Rakentamisen ja
ja remontoinnin
remontoinninosaaja
osaaja
Remontoimme
Kylpyhuoneet
● Saunat
●

●

Sisustukset

●

Keittiöt

●

●
●

Ilmainen
elu- ja
suunnitt vio
iar
remontt

me
Kauttam
myös
rahoitus

Kosteus- ja
homevaurioiden
korjaus
Uudisrakentaminen
Huoneistot- ja
liikehuoneistot

Muista
s
kotitalou
s
vähenny

P. 040 777 1885 www.altaÀn.À altaÀn@altaÀn.À Puolatie 10, Oulu

Stipendien saajat
Jokirannan koulun stipendien saajat olivat Reetta Pahkala ja Juho Pulkkinen. Heidän välissään
on koulun rehtori Martti Kumpulainen.

Kiimingin Yrittäjät ry:llä on ollut tapana muistaa koulunsa
päättäviä ansioituneita opiskelijoita stipendein. Joka kevät
on ollut tapana muistaa sekä Laivakankaan että Jokirannan
kouluista kummastakin yhtä tyttöä ja yhtä poikaa.
Yrittäjien stipendit Laivakankaan koululla tänä keväänä
saivat Matias Kylmänen ja Suvi-Roosa Luokkanen. Jokirannan koulun stipendien saajat olivat Reetta Pahkala ja Juho
Pulkkinen.

Laivakankaan koululla Matias Kylmänen ja SuviRoosa Luokkanen.
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Perinteet heräävät henkiin

Hannuksen perinnepäivissä
LUOTETTAVAA
HINAUSPALVELUA
-Hinaukset
-Kuljetukset
-Siirrot
-Ojastavedot
-Ym. alan palvelut

24h
palvelu

puh. 040-543 0400
KIIMINGIN HINAUSPALVELU

Vanhojen kuvien tunnelmaan virittäydytään perinteisten
työtapojen avulla. Hannuksen koulun oppilaat talvisella
pihalla 50-luvun puolenvälin jälkeen.

Autokuja 4 90900 Kiiminki, puh. 040-543 0400

Osoite:
Autokuja 4
KIIMINKI

Puhelin:
040 580 6500
Fax (08) 8167300

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

JÄÄLIN PIKAHUOLTO

Hannuksen koululla järjestetään perinnepäivät 21.22.9. ja tällöin palataan ajassa taakse päin vanhojen
työtapojen näytöksien kautta. Tapahtumassa esitellään
kädentaitoja, luomu- ja lä-

hiruokateemoja sekä muuta
perinteikästä toimintaa.
Tapahtuman puuhanaiset
Hannele Kutilainen ja Eija
Keränen kertovat, että on ollut ilo nähdä miten Hannuksen kyläyhteisössä vallitsee

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

Hannuksen perinnepäivässä tutustumaan myös lähiruokateemaan ja esitellään juurileivän valmistusta perinteiseen tyyliin.

hyvä yhteistyö ja siellä osataan puhaltaa yhteen hiileen.
Olemme unohtamassa jo
vanhoja työtapoja ja ammatteja, joten herättelemme ne
tietoisuuteen uudelleen, kertovat Kutilainen ja Keränen.
Tapahtumassa tutustutaan
langan kehräämiseen, juurileivän valmistukseen, sepän
töihin, kupparin ammattiin
sekä kalevalaisen jäsenkorjaajan taitoihin.
Oulun Linja-auto asemalta pääsee lauantaina 21.9.
onnikkakyydillä kello 10
Hannusta kohti, ja matkalla kierrellään Kiimingin kyliä. Onnikka tuo matkustajat
katsomaan nuottausta Loukkojärvelle ja sieltä Hannuksen kyläkoululle tutustumaan tapahtuman muuhun
antiin. Lisäksi lauantaina on
perinneruokalounas
kello
11-14 ja samalla myös mah-

dollisuus nauttia pöönäkahvit perinteisen leetapullan
kera. Kotiin on mahdollisuus
ostaa tuliaiseksi lähialueiden
luomu- ja lähiruokatuotteita
sekä käsitöitä.
Perinnetapahtuman toisen päivän eli sunnuntain
ohjelmassa on maakirkko
kello 11–12 kirkkoherra Pauli Niemelän johdolla, jonka jälkeen nautitaan kirkkokahvit ja seurustelua kello 13
saakka. Sen jälkeen H. Tapio
Hanhela tulee luennoimaan
sukututkimuksesta sekä sukuseuratoiminnasta.
Keränen on päässyt kolmen vuoden aikana tutustumaan lähemmin Hannuksen kyläyhteisön toimintaan.
Hän on ihaillut, miten siellä
talkoillaan yhteisen kylätalon puolesta maalaustalkoissa ja muissa rakennuksen
sekä pihan kunnostustöissä.

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

LÄHIKAUPPA
UUSIJÄRVI
MAARAKENNUSALAN URAKOINTIA

Tallitie 49, 90940 Jääli

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

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

Tervetuloa
Kiiminkipäiville
9.-11.8.

Liity jäseneksi
www.yrittajat.fi/Liity

yrittäjät palvelee jäsenyrityksiään ja valvoo
pk-yrittäjien etua
joka päivä.

asiamiesposti

KIIMINGIN
ERISTYS OY
LVI-eristystyöt
Puh. 040 743 3936

Kiimingin Murske Ky
Leinosentie 2, 90940 Jääli

Toimitamme: murskeita, täytemaita, soraa, 		
hiekkaa, ruokamultaa, vaihtolavoja
Suoritamme: konetöitä, vihertyöt, rakennuspohjia,
rakennuspurkua, kuljetuksia, vesi- ja viemärityöt,
salaoja- ja sadevesijärjestelmät
P. 0400 381 554, 0400 906 853
jari.leinonen@kiiminginmurske.inet.fi
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BusinessOulu kouluttaa:
- Verkkokaupan aktivointitilaisuus
– Miten tienata verkkokaupalla? 27.08.
- Uskallatko kurkistaa konepellin alle?
– Johtajuus kasvuun 29.8.
- Sosiaalinen media myynnin tukena 29.8.
- Myynti, asiakkuudet ja niiden johtaminen 3.9.
- Lean innovaatio – Työkalut ja prosessi
kasvun hallintaan 4.9.
- Sopimusjuridiikka 5.9.
Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat
ilmoittautumisohjeineen löytyvät osoitteesta:
www.businessoulu.com/fi/uutiset-tapahtumat/
tapahtumat-koulutukset
salla.hirvonen@businessoulu.com

BusinessOulu tiivisti teollisuus-toimialan palveluja
BusinessOulun
verkkosivusto uudistui ja samalla
TeollisuusForumin
sivusto päivitettiin käyttäjäystävällisemmäksi. Uutuutena sivuilta löytyy muun
muassa materiaalipankki ja
teollisuuskatalogi.
Materiaalipankki löytyy
TeollisuusForumin etusivulta ja siellä julkaistaan esimerkiksi TeollisuusForumin tilaisuuksissa ja tapahtumissa
esitetyt materiaalit. Verkostomaisessa TeollisuusForumin toiminnassa on yritysten
lisäksi mukana tutkimus- ja
koulutuslaitoksia, asiantuntijoita, yrityskehittäjiä, rahoittajia ja aluehallintoa.
Yritykset hyötyvät osallistumisestaan
TeollisuusForumiin, sillä se tuo niiden ulottuville verkostoja,
asiakkaita, kumppaneita ja
osaamista. Yrityksiä autetaan ennakoimaan ja tunnistamaan suurhankkeiden ja
uusien markkinoiden tarjoamat liiketoimintamahdol-

lisuudet. Yrityksiä tuetaan
myös verkoston rakentamisessa, tiedottamisessa sekä
liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on tuoda uusia avauksia yritysten omien tuotteiden innovointiin.

TeollisuusSummit on Pohjois-Suomen teollisuuden päätapahtuma, joka on suunnattu erityisesti teollisuusalan
toimijoille, asiantuntijoille ja vaikuttajille. Seminaari houkuttelee paikalle kävijöitä myös muilta toimialoilta, jotka näkevät liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi
suurhankkeiden sisällä.TeollisuusSummit on avoin keskustelufoorumi toimialan ajankohtaisista haasteista ja mahdollisuuksista. Tapahtuma koostuu korkeatasoisesta seminaarista ja Trading Centre 2013 – kontaktitapahtumasta.
Vuosittaisen TeollisuusSummit -tapahtuman teemana
on tällä kertaa ICT:n mahdollisuudet teollisuudessa. Seminaarissa kuullaan alan toimijoita, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Erityisesti heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan
aiheesta.
TeollisuusSummitin tarkemmat tiedot ja ohjelmatarkennukset päivittyvät osoitteeseen teollisuussummit.fi.
Samasta paikasta pääset myös rekisteröitymään tapahtumaan.
TradingCentre –kontaktitapahtuman tavoitteena on
luoda päähankkijoille uusia kontakteja ja alihankkijoille
mahdollisuuksia teollisuusalojen huippuosaajien kanssa.
Lisäksi tavoitteena on löytää uusille investointihankkeille oikeat osaajat. Tapahtumalla pyrimme vahvistamaan tilaisuuden päähankkijoiden sekä alueemme toimittajayritysten liiketoimintaa.

Teollisuuskatalogiin
pääsee vielä mukaan
BusinessOulu on laatinut
teollisuuden Teollisuuskatalogin käyttöönne kolmella
eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yrityskatalogi tarjoaa kattavaa tietoa Oulun seudun yrityksien
palveluista ja tuotteista.
Tällä hetkellä sähköinen
katalogi kattaa noin sadan
yrityksen esittelyn.
Teollisuuskatalogiin on
vielä mahdollista päästä mukaan. Mikäli haluat yrityksesi esittelyn katalogiin, ole
yhteydessä Merja Aikioon
osoitteeseen: merja.aikio@
businessoulu.com.

Yhteystiedot:
www.businessoulu.com

TeollisuusSummit
9.-10.10.2013

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

Yritysneuvonta:
Timo Paakkola yritysneuvoja
045 893 2000
timo.paakkola@uusyrityskeskus.fi

KIIMINKI

2/2013

L E HT I

20

Kotimainen katsastusasema Kiimingissä
TÄLLÄ KUPONGILLA

10 €

alennus katsastuksesta

Samalla osallistut talvirengassarjan arvontaan!
Arvonta 1.10.2013 (1 tarjous/katsastus)

Avoinna
ma-pe 9-17
Teollisuustie 7 (Sähkö-Polar), 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 816 9700

Palvelua lähellä sinua!

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. 08 220 062
www.laatukatsastus.fi

www.ktcgroup.

tervetuloa kiiminkipäiville
pe-su 9.-11.8.

Paitsi edullisuutta, S-market on myös
tasaista laatua ja monipuolisuutta.
”Meidän perhe käy S-marketissa,
koska kaikki tuotteet ovat siellä pysyvästi
edullisia. Joistakin lähikaupoista ei
raski ostaa kuin maitopurkin, mutta
S-marketin hinnoilla tohtii kerätä
isommatkin ostokset. Lisäksi
Bonusta jopa 5%˝

KIIMINKI

BONUS

Asiakasomistajuus
- siinä on etua!

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

BONUSTAULUKKO
Ostot €/kk
900
800
700
600
500
400
300
200
50

ABC KIIMINGIN
Ruiskanahampurilainen
ateriana

WAU!
mikä munkki
ja kahvi

Tarjoukset
voimassa
ABC!
Kiimingissä
9.-11.8.

Bonus %
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

6,90

2,50

Herkullinen
NOUTOPÖYTÄ
koko viikonlopun
TARJOLLA 11-18

8,90

Kiiminki

sia
nkoi
auri
äiviä
nkip
kiimi
ille!
kaik

PORSAAN LEIKE tai
BROILERIN RINTAFILE
bearnaisekastikkeella ja
ranskalaisilla

10,90

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