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KUN Riitta Kemppaisel-
ta kysyy, että miten pitkän 
linjan konkariyrittäjällä ku-
luu eläkkeellä aika, hän to-
teaa vanhan yrittäjien kes-
kuudessa kiertäneen sanan-
laskun pitävän täysin paik-
kansa:

— ”Miten sitä on joskus 
ehtinyt käydä töissä, kun on 
niin paljon tekemistä”, sitä 
tässä on tullut ihmeteltyä, 
Kemppainen nauraa.

Kemppainen ehti toimia 
yrittäjänä liki 50 vuoden 
ajan. Ensimmäisen oman 
kampaamoliikkeensä, Par-
turi-kampaamo Pampulan, 
hän perusti Keminmaahan 
ollessaan vasta 19-vuotias. 
Kun miehen työt ja muut-
to toivat Kemppaisen kuusi 
vuotta myöhemmin Kiimin-
kiin, oli yrittäjähenkiselle 
naiselle selvää, että muiden 
liikkeisiin ei lähdetä töihin.

— Muutimme silloin Kii-
minkiin lokakuun lopussa, ja 
jo marraskuussa minulla oli 
liike auki. Tulin tänne sopi-
vaan aikaan – kylällä oli vain 
yksi kampaamo, ja asiakkai-
ta riitti paljon alusta asti. Kii-
minkiläiset ottivat minut hy-
vin vastaan, eikä kertaakaan 
ollut aikoja, että työttömänä 
olisi tarvinnut olla.

Parturi-Kampaamo Ka-
roliina nousi aluksi entisen 
kunnanviraston naapuriin. 
Liike muutti myöhemmin 
keskemmäs kylää nykyi-
sen Koiteli-baarin nurkil-
le, ja asettui lopulta lasito-
rin kulmaukseen, jossa se 
seisoo edelleen.

— Ajattelin aina, että jos 
saan tyttölapsen, niin hänen 
nimekseen tulee Karoliina. 
Kampaamo ehti kuitenkin 
syntyä ennen tytärtä, joten 
nimi meni sitten liikkeelle, 
Kemppainen paljastaa.

PARTURI-KAMPAAJAN AM-
MATTI oli Kemppaiselle selvä 
jo pienestä pitäen. Lapsena 
hän teki kampauksia äidin ja 
mummon hiuksiin, ja myö-

hemmin tämän taitoja kai-
pasivat jo äidin ystävätkin.

— Muistan jo kymmen-
vuotiaana kulkeneeni lau-
antai-iltaisin laittamassa äi-
din ystäville paplareita pää-
hän, tykkäsin siitä hommas-
ta kovasti.

Kemppainen opiskeli hiu-
salalle ammattikoulussa, ja 
opintojen jälkeen työskente-
li kolme vuotta kemiläisessä 
kampaamossa ennen oman 
liikkeen avaamista. Kun tu-
li aika perustaa oma kam-
paamo, olivat ensimmäiset 
asiakkaat juuri sukulaisia ja 
sukulaisten ystäviä. Kemp-
painen muistelee tehneen-
sä alkuaikoina todella pal-
jon töitä.

— Perustin ensimmäisen 
liikkeeni elokuussa 1970, 
ja otin liikkeen kalustami-
seen pankista lainaa. Jou-
luun mennessä olin mak-
sanut lainan pois. Kyllä jäl-
keen päin on naurattanut, 
että on sitä tehnyt hullun 

lailla töitä.
Myös Karoliinassa Kemp-

painen teki ahkerasti töitä. 
Ammattitaitoa hän kertoo 
ylläpitäneensä ja päivittä-
neensä kursseilla ja koulu-
tuksilla, joita kampaamo-
alalla on tarjolla runsaasti. 
Kemppainen kertoo ikimuis-
toisimpien koulutusten vie-
neen hänet ulkomaille asti.

— Olen käynyt kursseil-
la esimerkiksi Roomassa ja 
Pariisissa. Ensimmäisellä 
Pariisin koulutusmatkalla 
pääsin tapaamaan silloista 
hiusalan gurua Vidal Sas-
soonia, se oli parikymppi-
senä todella hienoa ja yksi 
mieleenpainuvimpia koke-
muksiani.

RIITTA KEMPPAINEN päätti 
jäädä pois työelämästä pa-
ri vuotta sitten, ja Parturi-
Kampaamo Karoliina siir-
tyi Kemppaisen pitkäaikai-
sen kollegan ja ystävän Ei-
ja Mikkosen omistukseen. 

Kemppainen kertoo vierai-
levansa liikkeessä aina, kun 
hiustenlaitolle on tarvetta. 
Ikävä saksien ja hiustenleik-
kuukoneiden ääreen ei silti 
pääse iskemään.

— Ikävä ei iske töihin, 
mutta välillä tulee ikävä nii-
tä pitkäaikaisia asiakkaita, 
joiden kanssa tuntui ikään 
kuin elävän yhtä matkaa. 
Ihanaa oli sekin, että jois-
tain perheistä meillä kävi 
asiakkaita kolmestakin pol-
vesta.

Eläkepäiviään Kemppai-
nen kertoo kuluttavansa las-
tenlastensa kanssa sekä rak-
kaan harrastuksensa, mat-
kailun, merkeissä. Hän oli 
alkuvuodesta yli kaksi kuu-
kautta Espanjassa, ja palasi 
takaisin Suomeen juuri en-
nen poikkeusolojen alkua. 
Kemppainen kertoo myös 
olevansa hyvin yhdistyshen-
kinen ihminen, ja eläköity-
misen jälkeen hän on liit-
tynyt niin Marttayhdistyk-
seen kuin Kiimingin yrittäji-
en seniorijäseneksikin.

— Olen tottunut olemaan 
yhteisössä ja kiinnostunut 
yrittäjyydestä, joten seniori-
jäseneksi liittyminen oli luon-
nollista. Kiimingin Yrittäjien 
yrittäjäjäsenenä ollessani olin 
välillä myös yhdistyksen hal-
lituksessa mukana.

Kemppainen kertoo mat-
kustelun syöneen aikaa jär-
jestö- ja yhdistystoiminnal-
ta, mutta toivoo jatkossa eh-
tivänsä osallistua enemmän. 
Hän toivoo myös pääsevänsä 
pian vaeltamaan Lapin tun-
turimaisemiin.

Kysyttäessä vinkkejä 
kampaamoyrittäjän urasta 
haaveileville, Kemppainen 
pysähtyy hetkeksi mietti-
mään. Kun hän puhuu, on 
ohje napakka ja vakaalla ko-
kemuksella annettu.

— Tällä alalla työhön vaa-
ditaan aina paloa. Kampaa-
motyö on totista työtä, ja 
vaatii hyvää kuntoa – on 
fyysisesti yllättävän raskas-
ta, kun kädet ovat koko ajan 
ylhäällä. Ja ennen kaikkea 
pitää olla halua oppia uutta.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

YRITTÄJÄLTÄ usein kysytään ”ehditkö pi-
tää lomaa?”. Yrittäjyyteen perinteisesti lii-
tetään ajatus ihmisestä, joka tekee töitä 
24/7 ja vuoden jokaisena päivänä.

Olen itse yrittäjän lapsena aikanani kärsi-
nyt siitä, että yrittäjävanhemman työt me-
nivät aina kaiken edelle. Myös kesälomien. 
Niille lähtemisten ja niillä olemisten, aina 
tuli jotakin estettä, joka viivästytti lähtöä 
tai työasioita, joita piti hoitaa kesken loman. 
Itselleni onkin ollut tärkeää heti yrittäjyy-
den alusta saakka pitää kiinni siitä, että lo-
mat pidetään ihan normaalisti.

Työurastani huolimatta on minunkin lap-
sillani oikeus saada jakamaton huomioni 
ja rento, lomalaisen läsnäoloni muutaman 
kerran vuodessa.

YRITYKSIÄ JA YRITTÄJIÄ on monenlaisia 
ja loman ottamisen olosuhteet vaihtelevat 
ammatissamme kovasti. Itselleni loman te-
kevät helpoksi superihana yhtiökumppani, 
jonka kanssa vuorottelemme loma-ajois-
sa sekä sitoutuneet ja upeat työntekijät. Il-
man heitä lomat eivät onnistuisi. Erikois-

aloilla osaava ja luotettava lomittaja on kul-
taakin kalliimpi.

Yrittäjä kantaa lomallaankin viimeisen 
vastuun yrityksensä toiminnasta ja siitä, 
että kaikille voidaan maksaa palkat loma-
kuukauden jälkeenkin, siksi ei ole yhden-
tekevää miten ja millä tavalla loman viet-
tää tai sille lähtee.

WIKISANAKIRJA määrittelee loman näin: 
”pitkähkö yhtenäinen lepokausi uurastuk-
sen vastapainona”. Ja siltä se tosiaan tun-
tuu myös yrittäjästä. Lomaa odottaa ja odo-
tellessaan haaveilee joutilaisuudesta, päi-
vistä ilman aikatauluja, puhelimen kiinni 
laittamisesta.

Loma on ihmisen parasta aikaa, kuten me 
kaikki tiedetään. Kaiken elämän, ja myös 
työn tekemisen kannalta, on tärkeää, että 
aivot saavat välillä olla narikassa. Että tär-
keimmät asiat ovat taivaan poutapilvien seu-
raaminen ja jäätelön nauttiminen torilla.

HYVÄN LOMAN tunnistaa siitä, että loman 
lähestyessä loppuaan alkaa miettiä syksyn 

rutiineja, työvaatteita kuin syksyisin lapse-
na saatuja uusia kouluvaatteita. Kaipaa jo 
työyhteisöään ja asiakkaitaan. Odottelee 
innokkaasti lomakauden jälkeisiä projek-
teja ja asioiden toteutuksia, tuttuja asiak-
kaita ja heidän haaveidensa toteuttamista.

Hyvän loman jälkeen töiden jatkaminen 
ja uusien asioiden ideointi tuntuu helpolta, 
arki rutiineineen juhlalta.

ON SELVÄÄ, että työ ja työn tekeminen on 
yrittäjälle rakasta. Usein intohimo. Alle-
kirjoitan tämän itsekin. Työn imu on vah-
va ja siitä irtautuminen toisinaan hanka-
laa. Aika tässä elämässä on kuitenkin ra-
jallinen ja työ lopulta kuitenkin vain väli-
ne, jolla me kaikki hankimme ruokaa pöy-
tään ja katon päämme päälle, pidämme yh-
teiskunnan pyörimässä ja valtion tarvitse-
mat verorahat virtaamassa.

Se millä loppujen lopuksi on merkitystä 
meille ihmisille yksilöinä, on kuitenkin ai-
ka, jonka vietämme rakkaittemme kanssa. 
Ne hetket, tunnit ja päivät, kun olemme läs-
nä itsellemme ja läheisillemme.

TOIVONKIN, että jokainen työelämässä mu-
kana oleva, niin yrittäjä kuin työntekijä-
kin saisi oman hengähdyshetkensä arjesta 
ja ehtisi nauttia kesän riemuista. Sitten on 
taas mukava palata arkeen akut ladattuina.

Kesälomaterveisin

Sirpa Eskola
tapahtumatuottaja

 elämäntapayrittäjä
Kiimingin Yrittäjät ry:n

puheenjohtaja

Kiiminki-lehti on Kiimingin Yrittäjät ry:n lehti

Vastaava toimittaja: Sirpa Eskola

Tuotanto ja ulkoasu: Rantapohja Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Out of office ”Jälkeenpäin on
naurattanut, että
on sitä tehnyt
hullun lailla töitä”
Lähes 50 vuotta yrittäjänä ahkeroinut
Riitta Kemppainen nauttii eläkkeellä matkustelusta

Riitta Kemppainen kertoo nauttivansa usein aamukahvit 
kotinsa lasitetulla terassilla. Eläköitynyt pitkän linjan yrit-
täjä on liittynyt Kiimingin Yrittäjien seniorijäseneksi.

TERHI OJAL A

Jäsenyydestä on konkreettista hyötyä
 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-Lehti

YKSIN PÄRJÄÄMÄÄN TOTTUNEET yrittäjät 
tarvitsevat joskus apua, tukea ja verkos-
toja, joita kaikkia Suomen Yrittäjät ry tar-
joaa jäsenilleen. Jäseneksi liitytään oman 
alueen paikallisyhdistykseen, mutta käyt-
töön saa kaikki aluejärjestön ja keskusliiton 
edut. Kiimingin Yrittäjät ry järjestää vuo-
sittain jäsenistölleen esimerkiksi yhteisiä 
tapahtumia, jossa pääsee verkostoitumaan 
oman alueen yrittäjien kanssa. 

Jäsenille on olemassa runsaasti valtakun-
nallisia etuja, ja joitain etuja tarjotaan myös 
paikallisesti. Kiimingin alueella yrittäjäyh-
distyksen jäsenet saavat esimerkiksi K-super-
market Ateriasta 5 prosentin alennuksen os-
toksistaan. Valtakunnallisesti etuja annetaan 
muun muassa vakuutuksista, lakipalveluista, 
polttoaineista, matkoista ja majoituksesta. 

YRITTÄJIEN NEUVONTAPALVELU ja koulu-
tukset tukevat yrittäjää ja yhdistyksen kaut-
ta tuoreimmat tiedot yrittäjän elämään vai-
kuttavista asioista tavoittavat nopeasti. Yrit-
täjäyhdistyksen jäsen saa postilaatikkoon-
sa jäsenlehden sekä uutiskirjeitä ajankoh-
taisista asioista. 

Kiimingin Yrittäjät järjestää tänä vuonna 
22.8. Koitelissa Yrittäjän vapaaillan, jossa 
tarjolla on vertaistukea, yhdessä oloa, hy-
vää ruokaa ja juomaa. Marraskuun alussa on 
reissu Syötteelle, jossa järjestetään pikku-
joulut ja vuosikokous Hotelli Iso-Syötteellä.

 – Itse koen, että tärkeimmät edut jäse-
nyydestä on vertaistuki, eli muiden yrittä-
jien tapaaminen tapahtumissa. Vaikka alat 
vaihtelee, niin työn tuomat haasteet ja ilot 

on monesti saman suuntaisia. Lisäksi ko-
en, että Suomen Yrittäjien tarjoamat palve-
lut, jäsenedut, asiakirjapankit, koulutukset 
ja muut sellaiset ovat tärkeitä tukia yrittä-
jälle työelämässä, yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtaja Sirpa Eskola kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää tule-

vana syksynä teematapahtuman, joka käsit-
telee yrittäjän hyvinvointia ja jaksamista ar-
jen paineessa. 12.11. oleva tapahtuma järjes-
tetään Ravintola Nallikarissa. Lisäksi tarjolla 
on muun muassa Lunch and Learn -tapahtu-
mia, joissa Ravintola Rauhalan lounaan ää-
ressä kerrotaan yrittäjille tärkeistä asioista. 

Kiimingin yrittäjien puheenjohtaja Sirpa 
Eskolan lisäksi yhdistyksen hallitukseen 
kuuluvat tällä hetkellä vpj. Sirpa Runt-
ti, Teuvo Järvenpää, Elina Kokkonie-
mi, Kirsi Pulli, Paula Paroll, Miika Su-
tinen, Nina Valkola ja sihteeri Jukka-
Pekka Pihlaja.

Yrittäjälle on etua yrittäjäjärjestöön kuulumisesta. Konkreettisten apujen lisäksi myös yhteisöön kuuluminen helpottaa yksin puurtaessa.



la vaarallista. 

JUNECAR myös myy autojen 
renkaita ja tekee rengastöi-
tä. Suurimmaksi osaksi au-
toihin menee perusrenkai-
ta, mutta erikoisrenkaitakin 
saa, jos asiakas haluaa. Kau-
sirenkaiden vaihto onnistuu 
yritykseltä myös näppärästi.

– Ihmiset ovat valveutu-
neita ja todella hyvin nyky-
ään huollattavat autojaan. 
Moni haluaa palvelut sa-
man katon alta kuten huol-
lot, korjaamopalvelut ja kat-
sastuksen. Se on helpompaa 
asiakkaille ja haluamme tar-
jota asiakkaille kokonaisval-
taista palvelua.
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Autolleen saa Kiimingissä
ja Jäälissä kattavan huollon

 » Kiiminki-lehti

KOVIN moni kiiminkiläinen tai jääliläi-
nen ei tule toimeen ilman omaa autoa. 
Alueiden pääasiallinen asumismuoto 
on omakotitalo, ja vaikka joukkoliiken-

nettäkin on, joustava ja nopea asiointi 
ilman omaa kulkupeliä on hankalaa.

Kun on autoja, on myös niihin liitty-
viä palveluja tarjoavia yrityksiä, jois-
ta Kiiminki-lehti esittelee tässä muu-
tamia.

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet 
myös huoltamoalalla. Takavuosina saa-
tettiin tarjota lähinnä auton korjaus-
ta ja huoltoa. Nyt autolleen saa mo-
nessa yrityksessä kokonaisvaltaisen 
huolenpidon.

Asiakkaan tarpeiden
räätälöinti on tärkeää

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

VUONNA 2017 perustetun 
Kiimingin Autofiksaamo 
oy:n yrittäjä Lasse Kärki 
haluaa tarjota loistavaa asia-
kaspalvelua ja huipputuot-
teita. Yrittäjänä Kärki ha-
luaa myös haastaa itseään.

Kiimingin autofiksaa-
mon palvelut kattavat au-
tojen puhdistuksista suoja-
ukseen ja yrityksen erikois-
alana ovat muun muassa ik-
kunatummennukset, vesihi-
onnat, kiillotukset, nahan 
maalaus, lasihionta ja teip-
pauspalvelut.

TEIPPAUSPALVELUITA on 
tarjolla myös yrityksille 

kiinteistöjen teippauksiin. 
Vesihionnalla saa poistet-
tua auton pinnasta syvem-
piäkin naarmuja sekä appel-
siinipintaa. Palveluina on 
myös otsonointi, joka pois-
taa epämiellyttävät hajut ja 
tuoksut autosta.

– Ajoneuvon tullessa meil-
le räätälöimme asiakkaan 
tarpeet ja toiveet huomioi-
den kokonaisuuden, jonka 
sitten toteutamme.

ENITEN fiksaamo toteuttaa 
henkilöautojen kokonaisval-
taisia käsittelyjä. Niissä au-
ton sisusta puhdistetaan pe-
rusteellisesti ja ulkopinnat 
käsitellään ja suojataan li-
kaa vastaan. 

– Säännöllinen pesu ja au-

ton imurointi ovat parhain 
tapa puhdistaa ja ylläpitää 
autoa kotikonstein. Jos ko-
tipihalla pesee ajoneuvoa it-
se, olisi hyvä olla käytössä 
painepesuri ja kunnolliset 
aineet.

KESÄ on yrittäjällä kiirei-
nen ja syksy näyttää jatku-
van yhtä kiireisenä. Yrityk-
sen kalustosta löytyy myös 
vuokrattavaksi moottori-
kelkka, vesijettejä sekä pal-
jukärry. 

– Kehitämme osaamis-
tamme jatkuvasti ja käytös-
sämme on ainoastaan laa-
dukkaita työvälineitä ja ai-
neita, jotta pystymme tar-
joamaan vain parasta asi-
akkaillemme.

Kiimingin autofiksaamo tarjoaa laadukkaita palveluita laidasta laitaan.

Monipuolista palvelua ja jatkuvaa
toiminnan kehittämistä

 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

ITSENSÄ kehittäminen, ha-
lu saada uusia haasteista ja 
oma mielenkiinto yrittä-
jyyttä kohtaan saivat Ti-
mo Juntin alkamaan yrit-
täjäksi. Vuodesta 2014 saak-
ka toiminut Metonmäen Au-
to Oy on saanut uuden ni-
men JuNeCar Oy, joka toi-
mii autokorjaamo- ja myyn-
tialalla Kiimingissä. Heinä-
elokuun vaihteessa Juntti ja 
hänen yhtiökumppaninsa 
muuttavat toimintansa ny-
kyisestä osoitteestaan Vii-
tantieltä parin sadan met-
rin päähän Näätämöntiel-
le isompiin tiloihin. 

–Todella kiireinen kesä 
on ollut ja kiire ei muuton 
myötä ainakaan helpota, 
mikä on tietenkin iloinen 
asia. Isommissa tiloissa on 
taas enemmän tilaa tehdä ja 
voimme laajentaa toimintaa.

YRITYS tarjoaa huolto- ja 
korjauspalveluita monipuo-
lisesti kaikille automerkeille 

yli 15 vuoden kokemuksel-
la. Eniten työllistävät perus-
huollot, joita tehdään niin 
henkilöautoihin, pakettiau-
toihin kuin matkailuajoneu-
voihinkin ympäri vuoden.

Timo Juntin mielestä au-
tokanta on Suomessa hie-
man uudistunut, ja yhä har-
vemmin vastaan tulee to-
della vanhoja käyttöautoja. 
Korjaamoa työllistävät myös 
jakopää- ja jarruremontit se-
kä katsastukseen menossa 
olevat tai sieltä vikalistan 
kanssa palaavat autot. Pe-
rushuollossa vaihdetaan öl-
jyt ja öljynsuodatin ja tar-
kastetaan raitisilmasuoda-
tin ja polttoainesuodatin.

– Olemme monipuolinen 

ja loistavaa jälkeä tekevä 
korjaamo. Kesäisin ilmas-
tointilaitteiden huollot li-
sääntyvät huomattavasti, 
kun lämpimillä keleillä il-
mastoinnin tarpeellisuus 
taas tulee ajankohtaiseksi 
monilla. Ennen kesäloma-
reissuille lähtöä olisi hyvä 
muistaa tarkastaa autosta 
renkaiden ilmanpaineet, 
koska jos auto lastataan täy-
teen tavaraa ja renkaissa ei 
ole tarpeeksi ilmaa, renkaat 
lämpenevät. Lasinpesunes-
teen riittävyys tulisi myös 
tarkistaa ennen lähtöä. Hyt-
tysten liiskautuminen tuu-
lilasiin kuluttaa lasinpesua 
huomaamatta todella pal-
jon. Myös öljyjen katsomi-

nen ennen reissua on suo-
siteltavaa.

NYKYAUTOISSA ei enää mo-
nesti ole vararengasta, vaan 
mukaan tulee paikkausai-
ne. Juntti suositteleekin pi-
demmälle reissulle lähtiessä 
vararenkaan ottamista mu-
kaan. Se helpottaa huomat-
tavasti rengasrikon sattues-
sa, kun ei tarvitse alkaa et-
simään paikattavaa kohtaa 
tai ikävimmässä tapaukses-
sa odottamaan hinausautoa. 

Yrittäjä kertoo, että au-
ton saa pidettyä kunnossa 
myös kotikonstein helposti 
perushuoltojen ohella. Öljy-
jen kuukausittainen tarkas-
tus, hyvä peruspesu aika-
ajoin ja auton lattiamatto-
jen pitäminen kuivina ovat 
oleellisia asioita, joilla au-
to pysyy kunnossa pidem-
pään eikä pääse huonoon 
kuntoon. Mattojen ollessa 
läpimärkiä tai jäässä, säh-
köjärjestelemä voi kastua ja 
märät matot voivat huurrut-
taa tai jäädyttää auton la-
sit sisäpuolelta, joka voi ol-

JuNeCar Oy tarjoaa monipuolisia palveluita erikoisosaami-
senaan Fiat, Alfa, Lada sekä Kia.

Erityisesti autojen ilmas-
tointihuollot työllistävät 
kesän aikana, kun toimivan 
ilmastoinnin tärkeys koros-
tuu lämpimillä keleillä.

Lapkaara tarjoaa kaikki autoilijan palvelut saman katon alta
 » Anu Kauppila
 » Kiiminki-lehti

JÄÄLISSÄ sijaitseva Lapkaara 
vaihtoi omistajaa neljä vuot-
ta sitten. Yrityksen nykyi-
nen toimitusjohtaja Arto 
Kankaala on laittanut hi-
hat heilumaan ja laajentanut 
yrityksensä toimintaa pal-
velemaan autoilijoita entis-
tä monipuolisemmin.

Yrittäjäksi Kankaala alkoi 
halusta työllistää sekä itsen-
sä että muita ja autot ovat ai-
na olleet kiinnostuksen koh-
teena muutenkin. Nyt Lap-
kaara työllistää jo 14 hen-
kilöä ja on vakiinnuttanut 
paikkansa luotettavana ja 
ammattitaitoisena auto-
alan yrityksenä yli kymme-
nen tuhannen tyytyväisen 
asiakkaan ansiosta.

– Kaikki tarjoamamme 
palvelut tukevat toinen toi-
siaan. Meille voi tuoda au-
ton huoltoon, voimme kat-
sastaa auton samalla käyn-
nillä, pestä ja fiksata pinnat 
sekä lopuksi vielä voimme 
myydä auton tarpeen vaati-
essa, Kankaala kertoo nau-
rahtaen.

LAPKAARA tarjoaa asiak-
kailleen myös rengashotel-
lin, johon kuuluu riippuen 
vuodenajasta kesä- tai talvi-
renkaiden säilytyksen, ren-
kaiden pesun ja auton alle 
vaihtamisen.

Kankaala sanookin, että 
uusien autojen renkaiden ol-
lessa isoja rengashotelli on 
täydellinen ratkaisu, jolloin 

ei tarvitse taistella paina-
vien renkaiden kanssa yk-
sin. Yhä useammassa talo-
yhtiöissä on nykyään ren-
kaiden säilytys häkkivaras-
toissa kielletty paloturval-
lisuuden vuoksi, joka myös 
lisää rengashotellin asiak-
kaita säilytystilojen puut-
teen vuoksi. 

LAPKAARAN Fiksaamos-
sa autoista loihditaan kiil-
lotuksiin ja pinnoituksiin 
erikoistuneiden ammatti-
laisten käsissä kestäväm-
piä, kiiltävämpiä, pinnoil-
taan suojatumpia sekä hel-
posti puhtaana pidettäväm-
piä. Fiksaamon puolen vas-
taavat työntekijät Pietu ja 
Tommi kertovat, että he ha-
luavat tarjota asiakkaille yk-
silöllistä sekä parasta palve-
lua kuin myös parhaan työn 
jäljen.

– Jokainen liikenteessä 
oleva fiksaamamme auto on 
yhtä kuin käyntikorttimme. 
Teemme aina auton eteen 
ennemmin extraa kuin vain 
sen mistä on maksettu, jot-
ta voimme olla työnjäljes-
tämme ylpeitä. Varaamme 
aina hyvin aikaa, jotta pys-
tymme takaamaan loistavan 
työn laadun. Olemme myös 
fiksanneet veneitä ja trakto-
reita, helikopterin fiksaus 
voisi olla seuraava iso pro-
jekti, miehet toteavat yhteis-
tuumin.

FIKSAAMO tarjoaa kestopin-
noitukset, kiillotukset, kä-

sinpesun, erikoisvahaukset, 
sisustanpuhdistukset, kou-
lutuksia sekä tilaustöitä ym-
päri Euroopan. Eniten fik-
saamoa työllistävät pinnoi-
tukset ja erilaiset pesut. Pin-
noitus kestää parhaimmil-
laan kolmesta neljään vuo-
teen, jonka aikana se suojaa 
autoa lialta, suolalta, paran-
taa jälleenmyyntiarvoa se-
kä helpottaa auton puhtaa-
na pitoa jatkossa.

Pietu ja Tommi myös oh-
jeistavat asiakkaita vuosi-
en kokemuksella ajoneuvon 
huolehtimisesta käsittelyi-
den jälkeen ja voivat myös 
tarvittaessa opastaa auton 
oikeaoppisessa pesemisessä 
kuten myös oikeiden tarvik-
keiden hankinnassa. 

– Kotona autoa pestessä 
ja siitä huolehtiessa olisi hy-
vä olla käytössä painepesu-
ri. Pesuaineiden levittämi-
nen onnistuu myös vaikka 
suihkepullolla, mutta kyllä 
kunnon pesuri nopeuttaa 
ja helpottaa niin aineen le-
vittämistä kuin huuhtelua-
kin. Sienen sijaan olisi hyvä 
käyttää likaa imeviä hans-
koja, jotta maalipintaan ei 

tule turhia naarmuja. Sisäl-
tä auto olisi myös hyvä pes-
tä välillä. Siihen käy loista-
vasti tekstiilipesuri, joita on 
myös paljon vuokrattavana, 
yrityksen sosiaalisesta me-
diasta ja fiksaamosta vas-
taava Pietu kertoo.

HELPOLLA pääsee, kun vie 
auton ammattilaisille kä-
sinpesuun ja vahaukseen. 
Lapkaaralla onkin paljon va-
kiasiakkaita. Yritys tarjoaa 
myös tietyin väliajoin tar-
jouksia pesusta ja vahauk-
sesta, joita kannattaa hyö-
dyntää. 

– Meille tulee autoja huol-
toon ja fiksattavaksi jenkki-
autoista ja Ladasta Ferrariin 
ja kaikkeen siltä väliltä ja jo-
kainen auto on meille arvo-
kas. Kesällä etenkin, kun 
autolla tulee ajeltua enem-
män loma-aikana, kannat-
taa muistaa tarkastaa, et-
tä lasinpesunestettä on tar-
peeksi, merkkivaloja ei pa-
la sekä öljyt on hyvä muis-
taa tarkastaa aina ennen pi-
dempää ajomatkaa, Kankaa-
la muistuttaa autoilijan ke-
säneuvoista.

Lapkaaran toimitusjohtaja Arto Kankaala selvästi nauttii 
työstään ja haluaa tarjota kaikki mahdolliset palvelut au-
toilijalle saman katon alta.

ANU K AUPPIL A

1. Selvästi likainen auto en-
nen mitään käsittelyä.

2. Auton pintaan suihkute-
taan pesuaine, jonka muka-
na lähtevät isoimmat liat ja 
joka pehmentää lujempaan 
jäänyttä likaa auton ulko-
pinnoilla.

3. Auto huuhdellaan ja seu-
raavaksi Pietu pesee auton 
käyttäen hanskoja, jotka 
imevät itseensä likaa, au-
ton pinta ei myöskään naar-
muunnu.

4. Auton pintaan suihkute-
taan vaha, jonka annetaan 
vaikuttaa hetken ennen 
kuin Tommi huuhtelee ai-
neen pois. Vaha estää likaa 
tarttumasta auton pintaan 
ja pitää sen siistinä. Ikku-
noihin laitettavan pinnoit-
teen jäljiltä sade helmeilee 
niiltä pois.

5. Valmis auto, joka kiiltää 
ja pysyy siistinä kauemmin. 
Ero on huomattava pienel-
läkin fiksauksella.

Tehtiinpä pieni kohennus
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Työkavereita ja
stressinlievittäjiä
Kävimme kurkkaamassa, millaisia lemmikkejä
kahdelta paikalliselta yrittäjältä löytyy
KAUNEUSHOITOLA VANILLII-
NISSA yrittäjänä toimivalla 
Kaisuleena Joenväärällä 
riittää karvakavereita kak-
sin kappalein. Noin vuoden 
ikäinen Kleinspitz Onnibert 
ja vasta nelikuinen pomera-
nian Uno-Albert seuraavat 
Joenväärää kuin hai laivaa, 
kun tämä kävelee kotinsa pi-
hamaalla.

– Perskärpäsiksi näitä 
yleensä nimitänkin. Eten-
kin Onnibert on minun pe-
rääni, ja nukkuukin kanssa-
ni samassa sängyssä, Joen-
väärä kertoo.

K leinspitz Onnibert 
muutti Joenväärän perhee-
seen viime elokuussa, kun 
yrittäjä kaipasi itselleen 
pientä, seurallisempaa ja 
helposti mukana kulkevaa 
kaveria.

– Olemme mieheni kans-
sa karavaanareita, ja kesäi-
sin leirintäalueilla monilla 
on mukana pikkukoira. Sit-
ten alkoi tuntua, että olisi 
mukavaa, jos meilläkin oli-
si reissukaveri.

Joenväärä halusi ensim-
mäiselle koiralle myös seu-
raa, ja niin pomeranian Uno-
Albert saapui täydentämään 
perhettä.

– Halusimme, että koirilla 
on aika pieni ikäero, jotta ne 
saavat varttua rinnakkain. 
Pojat on myös helppo hoitaa 
yhtä aikaa – samalla vaival-
la hoituu kahden koiran har-
jaaminen ja hampaiden pe-
su kuin yhdeltäkin koiralta.

Koirat ovat kaikissa päi-
vittäisissä askareissa muka-
na, ja saattavat jopa saunoa 
omistajiensa kanssa. Joen-
väärä kuljettaa koiria kanto-

laukuissa kaikkialle, mihin 
koiria vaan saa mukaan ot-
taa, ja pojat pääsevät toisi-
naan jopa yrittäjälle työka-
vereiksi.

– Niinä päivinä, kun tie-
dän varmasti, ettei hoitolas-
sa ole allergisia asiakkaita, 
nappaan koirat kantolauk-
kuihin ja otan ne mukaan 
töihin. Monesti asiakkaat-
kin haluavat poikia käydä 
hellittelemässä, mutta va-
paana ne eivät hoitolassa 
juokse.

Joenväärän mukaan koi-
rat antavat hänelle ennen 
kaikkea iloa ja muuta ajatel-
tavaa työasioiden ohelle, jot-
ka yrittäjällä meinaavat olla 
jatkuvasti mielessä.

– Kun näiden touhuja ja 
leikkejä katsoo, niin ei voi 
olla hymyilemättä huono-
na ja raskaanakaan päivänä, 
Joenväärä kiteyttää.

YRITTÄJÄ Elina Kokkonie-
mikin kuvitteli aina ole-
vansa koiraihminen. Enti-
sen koiran menehdyttyä per-
heeseen ei kuitenkaan saa-
punut uutta koiraa. 

Sen sijaan Kokkoniemi-
en sohvalla nukkuu Vaak-
ku-kissa, yläkertaa asuttaa 
Mandariini-hamsteri ja ala-
kerrassa omassa huonees-
saan temmeltää Papu-kani.

– Vaakku on jo pian 
11-vuotias, ja se tuli meille 
uuden kodin etsijänä mel-
ko nuorena. Mandariini on 
vanhan hamsterimme seu-
raaja, ja vasta noin puolen 
vuoden ikäinen.

Papu-kanin iästä ei ole 
varmuutta, mutta Kokko-
niemi arvioi sen olevan noin 

kolmivuotias. Papu saapui 
taloon Kokkoniemen enti-
sen työkaverin kautta: ystä-
vän tyttärentytär tuli lem-
mikilleen allergiseksi, ja Pa-
pu kaipasi uutta kotia.

– Papun muutto meil-
le oli oikeastaan vahinko, 
sillä emme koskaan olleet 
suunnitelleet kanin ottoa. 
Halusimme kuitenkin antaa 
kanille kodin, ja kun näim-
me Papun, oli päätös varma 
– se oli niin suloinen.

Kokkoniemi kertoo, et-
tä perheen kaikki lemmi-
kit ovat melko itsenäisiä, ja 
etenkään hamsteri ei juuri 
ihmishuomiota kaipaa.

– Vaakku on kuitenkin nyt 
vanhemmuuttaan alkanut 
hakeutumaan enemmän sy-
liin. Papu ei itsenäisesti ha-
keudu paijattavaksi, mutta 
nauttii selvästi huomiosta 
ja silityksistä. Papu myös ul-
koilee valjaissa pihalla.

Kolme eläintä sopii yrit-
täjän arkeen helposti, sillä 
kaikki lemmikit ovat suh-
teellisen helppohoitoisia, 
ja niiden hoitoon osallistuu 
koko perhe. Myös lemmik-
kien yhteiselo sujuu hyvin 
omistajan valvovan silmän 
alla – Vaakku ja Papu eivät 
ole talossa vapaana yhtä ai-
kaa, ja kissa ei pääse hams-
terinkaan terraarion lähelle.

– Lemmikkien kanssa vie-
tetty aika on parasta stres-
sinlievitystä – kun Vaakun 
nappaa syliin ja hetken silit-
telee, niin stressi poistuu te-
hokkaasti. Kani ja hamsteri 
ovat vähän turhan vilkkaita 
silittelyhetkiin, mutta niitä 
on muuten hauskaa seurata, 
Kokkoniemi kertoo.

Kaisuleena Joenväärä nappaa koirakave-
rinsa toisinaan myös töihin mukaan.

Vaakku-kissa viihtyy Elina Kokkoniemen 
sylissä. Papu-kani tuli Kokkoniemien per-
heeseen sattuman kautta.

Kiimingissä riittää sekä lem-
mikkejä että lemmikkipalveluita

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

Kiimingin Yrittäjät ei 
sorsi nelijalkaisia ystävi-
ään. Kiimingistä löytyy 
eläinpalveluita ihmisille 
ja eläimille, ja esimerkik-
si Huttukylän perimmäi-
sestä päädystä saattaa 
löytää hoitopaikan niin 
koiralle kuin hamsteril-
lekin. 

TIERRAN LEMMIKKIPUOTI 
on palvellut kanien ja jyrsi-
jöiden omistajia jo lähes seit-
semän vuoden ajan. Kolme 
vuotta sitten yrittäjä Mira 
Mykkälä laajensi yritystään 
ja avasi verkkokaupan, joka 
erikoistuu kanien ja jyrsijöi-
den tarvikkeisiin ja ruokiin. 

– Nyt palveluvalikoimas-
sani on siis verkkokaupan li-
säksi pieneläinten lomahoi-
tola, ja ihmiset käyvät luo-
nani myös leikkauttamassa 
kanien ja jyrsijöiden ham-
paita ja kynsiä. Minulla on 
myös lailliset luvat eläimen 
lopettamiseen, kertaa Myk-
kälä.

Mykkälä päätyi pien-
eläinyrittäjyyden pariin 
harrastuksensa kautta. Hän 
sai ensimmäiset gerbiilinsä 
joululahjaksi vuonna 2004, 
ja hurahti eläimiin täysin. 

Samalla hän huomasi, et-
tä eläinkaupoissa valikoi-
ma painottui usein kissojen 
ja koirien tuotteisiin, eikä 
pieneläimiä huolivia eläin-
hoitoloitakaan juuri ollut. 

– Siitä se ajatus sitten läh-
ti. Äitiyslomalle jäädessä ha-
lusin kehittää jotain teke-
mistä, ja perustin hoitolan 
kaneille ja jyrsijöille, ja yri-
tystoiminta lähti käyntiin.

Mykkälän luona vierai-
lee niin vakituisia kuin uu-
siakin hoitolaisia, ja myös 
verkkokauppa on kerännyt 
kiitosta. 

– Jyrsijäharrastajat tyk-
käävät, kun olen saanut 
koottua hyvin pieneläin-

tuotteita yhden verkkosi-
vun alle. Viikossa Tierran 
Lemmikkipuodilta lähtee 
helposti toista sataa paket-
tia liikkeelle. 

Verkkokauppa ja hoitola 
työllistävät Mykkälää hy-
vin, ja aikaa kuluu etenkin 
hoitolaisten kanssa useampi 
tunti vuorokaudesta.

– Jokainen hoitolainen 
pääsee jaloittelemaan päi-
visin, ja illalla siivoan kaik-
kien häkit. Hoitolaolosuh-
teissa hygieniasta on tärke-
ää pitää hyvää huolta.

Aloittelevaa pieneläin-
harrastajaa Mykkälä neu-
voo aluksi hankkimaan pe-
rustarpeet: tukikohdaksi 

vaikkapa aitauksen tai tila-
van häkin, kuivikkeita, hei-
nää ja juoma-astian. 

– Tarviketarve riippuu lo-
pulta eläimestä. Suosittelen 
kuitenkin hankkimaan jo-
tain virikkeistäviä leluja ja 
tarpeita, jotta lattialistat 
mahdollisesti säästyvät te-
räviltä hampailta, Mykkä-
lä nauraa.

LÄHES MYKKÄLÄN NAAPU-
RISTA löytyy hoitola isom-
mille nelijalkaisille. Willa-
Hillan Eläinpalvelut tarjo-
aa hoitolapalveluita koiril-
le sekä monipuolisia eläin-
elämyksiä ihmisille. 

– Pääpaino on koirahoi-
tolassa, mutta järjestän ti-
lauksesta myös poni- ja al-
pakkasynttäreitä, pienryh-
mille erilaisia eläinhetkiä 
sekä pienimuotoisesti rat-
sastusta niin, että ratsu hoi-
detaan alusta loppuun, lu-
ettelee yrittäjä Marjo Ra-
tilainen.

Ratilaisella on käynnissä 
kolmas kesä yrittäjänä. Hän 
päätyi jäämään eläinyrittä-
jäsi, kun lähes kolmenkym-
menen vuoden keittiö- ja sii-
voustyön tekeminen alkoi 
kyllästyttää.

– Kävin eläintenhoitajan 
koulutuksen oikeastaan jo 
kymmenen vuotta sitten, ja 

eläinalan yrittäjyys oli haa-
veissa jo silloin. Kun eläimiä 
alkoi kotiin kertyä, oli tehtä-
vä viimein valinta, että tar-
tunko unelmaan vai luo-
vunko eläimistä, jotta eh-
din käydä muualla töissä.

WillaHillan koirahoito-
la on kahdeksanpaikkai-
nen, ja Ratilainen kertoo, 
että loma-aikoina hoitolai-
sia on ruuhkaksi asti. Hoito-
laisten lisäksi WillaHillalla 
asuu yrittäjän omat koirat, 
alpakoita, hevonen ja pone-
ja, lampaita, vuohi, kano-
ja, minipossu, kaneja, kis-
soja ja aasi. 

– Olen melkoinen kotihii-
ri, ja viihdyn eläinten paris-
sa hyvin. Eläimet ovat aina 
iloisia nähdessään minut, 
eivätkä ole tahallaan ilkei-
tä tai tuomitse ketään. 

Ratilainen kertoo, että tu-
levaisuudessa hänellä on ta-
voitteena kehittää WillaHil-
lan pihapiirissä olevaa kota-
aluetta. Ratilainen haluaisi 
myös panostaa eläinavustei-
sen valmennuksen menetel-
miin mahdollisesti alan am-
mattilaisen kanssa.

– Eläimillä on ihmiseen 
uskomaton, rauhoittava vai-
kutus, mikä näkyy hyvin 
vaikkapa vilkkaiden lapsi-
en ja eläinten vuorovaiku-
tusta seuratessa.

Marjo Ratilainen kertoo viihtyvänsä eläinten parissa hyvin. Kuvassa rapsutettavana on Pepsi-aasi.

Tierran Lemmikkipuotia pyörittävä Mira Mykkälä päätyi 
yrittäjäksi gerbiiliharrastuksen kautta. Gerbiilejä majailee 
edelleen Mykkälän kotona.

TERHI OJAL A
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Tapahtuipa Kiiminkipäivillä
 » Kiiminki-lehti

TÄNÄ VUONNA Kiiminkipäivät jäävät koronatilanteen 
vuoksi järjestämättä. Tässä kuvakoosteessa näkyy, mi-
ten aiempina vuosina päiviä on vietetty. Ohjelma on ollut 
monipuolista ja tapahtumia on ollut eri puolilla pitäjää. 

Tulevaisuudessa Kiiminkipäivillä halutaan pitää yllä 

myös päiviin liitettyjä perinteitä erityisesti niin sanot-
tujen perinnelajien kilpailuja ylläpitämällä. Kiiminkipäi-
villä on jo vuosikymmenet kisailtu niin perunankuorin-
nassa kuin naulanlyönnissäkin. Myös monenlaiset voi-
mailulajit, kuten leuanveto ovat olleet näkyvä osa päiviä. 

KUVAT: KIIMINGIN YRIT TÄJÄT

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA



 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

TÄMÄN KESÄN JÄLKEEN 
retkeilijä löytää tiensä Kii-
minkijoen rantojen tauko-
paikoille vaivattomasti sekä 
maitse että vesitse uusien 
opasteiden ansiosta. Lisäk-
si taukopaikat kohentavat 
olemustaan kevään ja ke-
sän aikana niin, että lopul-
ta nyt kohteena olevat laa-
vut, kodat ja nuotiopaikat 
oheisrakennuksineen ovat 
viimeisen päälle kunnossa.

Kiiminkijoen taukopai-
kat ja opasteet kuntoon 
-hanke on saanut Oulun 
Seudun Leaderilta ja Ou-
lujärvi Leaderiltä myöntei-
sen päätöksen, jonka tur-
vin rahoitetaan hieman al-
le 50 prosenttia 40 000 eu-
ron budjetista.

– Kyseessä on investointi-
hanke, jossa kunnostetaan 
viime vuonna kartoitettuja 
taukopaikkoja, laitetaan nii-
hin vesiretkeilijöille näky-
vät rantautumismerkit se-
kä pystytetään tienvarsio-
pasteita virkistyskalastus-
kohteisiin. Hankkeen oma-
rahoituksesta vastaavat Kii-
minkijoki ry, Kiiminkijoen 
kalatalousalue ja Ylikiimin-
gin kalastuskunta, kertoo 
Kiiminkijoki ry:n sihteeri 
Petri Haapala.

HANKKEEN tavoitteena on 
lisätä olemassa olevien tau-
kopaikkojen elinikää kun-
nostustoimenpiteillä sekä 
aktivoida taukopaikkojen 
maanomistajia kunnosta-
maan kohteitaan ja tiedot-
tamaan niistä.

– Tarkoituksena on pa-
rantaa jokialueen nykyisten 
taukopaikkojen ja luonto-
kohteiden löydettävyyttä ja 
siten myös lisätä niiden mat-

kailua ja virkistyskäyttöä. 
Samalla tulee tutuksi myös 
Kiiminkijoen uusi digitaali-
nen karttapalvelu.

Haukiputaan Sämppikos-
ki on kokonaan uusi opas-
tettava, sillä paikalla ei ole 
ennen ollut viittaa, vaik-
ka kohde on Koitelin ohel-
la joen suosituin kalastus-
paikka. Kiimingin kohdal-
la jokivarressa on Huttuky-
län koulun kohdalla Pyykö-
sennivan laavu. Koiteli tuli-
paikkoineen ja monipuolisi-
ne palveluineen tarjoaa mo-
nenlaista tekemistä Kiimin-
kijoen varrella.

UUSI KARTTAPALVELU on 
käytettävissä myös mobii-

lilaittein ja se löytyy os-
oitteesta www.kiiminki-
joki.fi. Uudesta infokar-
tasta on mahdollista vali-
ta perinteisen maastokar-
tan ohella ilmakuvan tai 
taustakartan, josta voi näp-
pärästi nähdä myös teiden 
nimet. Osaava pystyy teke-
mään karttalinkkejä vaik-
ka omista marjapaikoista. 
Kartan kaikki toiminnot 
aukeavat monipuolisem-
min tietokonepäätteellä, 

jolla voi esimerkiksi mita-
ta välimatkaa, hakea koh-
teita koordinaateilla tai tu-
lostaa karttoja.

Sijainnin paikannus on-
nistuu myös kännykällä, 
kun puhelimen sijaintipal-
velu on päällä.

KARTTAPALVELUSTA löy-
tyvät Kiiminkijoen koski-
kalastuskohteet, esteettö-
mät kalastuspaikat, kalas-
tuslupien myyntipaikat, ko-

dat, lintutornit, luontopolut, 
lähteet, uimapaikat, vesille-
laskupaikat ja p-paikat. Li-
säksi voi hakea alueen ma-
joituskohteita, ohjelmapal-
veluja, kesäkahviloita, gril-
likioskeja sekä nähtävyyk-
siä. Melonnasta löytyy ko-
ko Kiiminkijoen reitti, Koi-
telin koskikuvaus ja aloitus-
piste rauhalliselle Pirttijo-
en-Tilanjoen reitille. Useis-
ta kohteista löytyy lisätie-
toja valokuvien kera.

Karttapalvelun on toteut-
tanut Kiiminkijoki ry yh-
teistyössä paikkatietoso-
velluksia tuottavan oulu-
laisen Infokartta Oyn kans-
sa. Karttojen ja opasteiden 
uusimishanketta ovat ra-
hoittaneet Oulun Seudun 
Leader ja Oulujärvi Leader. 
Hankkeen omarahoitukses-
ta vastaavat Kiiminkijoki 
ry, Kiiminkijoen kalatalo-
usalue ja Ylikiimingin ka-
lastuskunta.
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Koulun oppilaat kunnostivat pari vuotta sitten yhdessä 
opettajansa ja kyläläisten kanssa Huttukylän koulun koh-
dalla sijaitsevan Pyykösennivan laavun, joka on kaikkien 
käytettävissä.

Kiiminkijoen taukopaikkojen ja opasteiden kunnostushankeen jälkeen joella ja joelle on entistä helpompi liikkua. 

Kiiminkijoen taukopaikkoja
ja opasteita uusitaan
Joesta nousee muun muassa lohta, meritaimenta, harjusta, haukea ja ahventa

Kiiminkijoen tauko-
paikat ja opasteet kun-
toon -hanke

• Leader-hankkeen rahoi-
tuksella kunnostettavia 
taukopaikkoja on tässä vai-
heessa neljä: Puolangan Ki-
varinjärvi, Utajärven Mää-
tänvirta Juorkunassa ja Ni-
vankoski Jokikylässä, Ylikii-
mingin Merilän Alakoski Ala-
vuotolla.

• Lisäksi Metsähallitus kun-
nostaa omalla rahoituksel-
laan yläjuoksun kohteitaan 
kolmen vuoden aikajaksolla.

• Vesiretkeilyopasteet uu-
sitaan, pääuomaan tulee 15 
rantautumismerkkiä.

• Tienvarsiopasteet uusi-

taan 8 kohteeseen: Kal-
liuskoski, Inninkoski, Meri-
län Alakoski, Jokikokonkoski, 
Juopulinkoski, Sämppikoski, 
Tervalampi ja Vaaralampi.

• Tavoitteena tehdä kaik-
ki nämä työt vuoden 2020 
aikana.

Kalastus Kiiminkijoella

• Kiiminkijoki soveltuu hy-
vin rannalta tapahtuvaan 
uistin- ja erityisesti perho-
kalastukseen kevyillä heit-
tokalastusvälineillä. Joen le-
veys vaihtelee 15–90 met-
riin ja se on kahlattava, so-
pivankokoinen joki. Vesi on 
humuspitoinen ja siten vä-
riltään ruskeahko. Kalojen 
ravintona on mm. monipuo-
linen hyönteistö.

• Alkukesällä jokeen nousee 
merestä meritaimenta (ala-
mitta 60 cm) ja lohta (ala-
mitta 60 cm). Lisäksi luon-
taisia kaloja ovat harjus (ala-
mitta 35 cm), hauki ja ah-
ven. Jokaisen kunnan alu-
eella on 1–4 erityiskalastus-
koskea, joihin pyyntikaudel-
la istutetaan touko-heinä-
kuun aikana pyyntikokois-
ta rasvaeväleikattua järvi-
taimenta (alamitta 50 cm), 
vaihtoehtoisena istutuska-
lana voi olla myös kirjolohi. 
Istutusmäärä vuosittain on 
800–1500kg.

• Kiiminkijoella on käytös-
sä yhteisviehelupa, joka oi-
keuttaa kalastamaan per-
holla ja uistimella kaikkia 
kalalajeja koko joen pääuo-
massa Puolangan Kivarinjär-

vestä Haukiputaan jokisuul-
le asti yhteensä noin 170 
km:n matkalla. Yhteisviehe-
luvan lisäksi 18–64 -vuoti-
ailla pitää olla voimassa ole-
va valtion kalastonhoito-
maksu. Alle 12-vuotias ei 
tarvitse kalastuslupia.

• Kiiminkijoelle voi ostaa ka-
lastusluvan suoraan Inter-
netin kautta tai jokivarren 
alueella olevista lukuisista 
luvanmyyntipaikoista. Kii-
mingissä lupia myyvät Kii-
mingin Grilli, puh 050 464 
8581 www.kiimingingril-
li.fi (ma-pe 9.00-23.00, la-
su 10.00-23.00), Eräkontio 
puh. 040 5401100
Tunnelmatupa,puh 08 415 
277 75 Koiteli www.koite-
lintunnelmatupa.fi
 
(Lähde: Kiiminkijoki.fi)

ARKISTOKUVA: TEEA TUNTURI

KOLUMNI

Pitkän tähtäimen suun-
nitelma liitetään yleen-
sä kiinteistöihin, mitä pe-
rusparannuksia ja kor-
jaustöitä seuraavan viiden 
vuoden ajan tullaan teke-
mään. Näin varmistetaan, 
että kiinteistö pysyy hyväs-
sä kunnossa ja on helposti 
myytävissä sitten kun sen 
aika tulee. 

Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella kolmasosa yrittäjis-
tä aikoo luopua yritykses-
tään seuraavan viiden vuo-
den aikana. Lukumäärälli-
sesti tämä tarkoittaa 4000 
yritystä. Pitkän tähtäimen 
suunnitelmassa yrittäjän 

on helppo miettiä mitä asi-
oita haluaa tehdä ennen 
kuin luopuu yrityksestään? 
Onko asioita, jotka on lai-
tettava kuntoon, ennen 
kuin yrityksen voi luovut-
taa jatkajalle? Pitkän täh-
täimen suunnitelman pi-
tuuden kaikki voivat mää-
ritellä itse. Tilanteet voivat 
muuttua suunnitelmasta 
huolimatta ja jos näin ta-
pahtuu, myös suunnitel-
maa voidaan muokata. 

Pitkän tähtäimen suun-
nitelmat ohjaa toimintaa ja 
antaa sille punaisen lan-
gan. Tämä lisää liiketoi-
minnan tehokkuutta ja 

mahdollisille työntekijöil-
le tiedon yrityksen tahto-
tilasta. 

Yrityksestä luopumi-
nen on iso asia, se miten 
siitä aikoo luopua, on hy-
vä miettiä jo hyvissä ajoin. 
Näin yrittäjä antaa itsel-
leen aikaa varautua tule-
vaan. Vaikka ajatuksen ta-
solla yrityksestä luopumi-
nen houkuttelee ja tuntuu 
hyvin helpolta, voi tulla yl-
lätyksenä kuinka paljon 
erilaisia tunteita omista-
janvaihdosprosessin aika-
na tulee. Osalle nämä ovat 
niin vahvoja, että omista-
janvaihdos jää tekemättä. 

Y llätyksenä voi tulla 
myös kuinka paljon aikaa 
ja resurssia omistajanvaih-
dos voi viedä. Siksi on hy-
vä pitää dokumentointi 
kunnossa koko ajan, sopi-
mukset kirjallisena ja tase 
kunnossa. Tämä edesaut-
taa myös sitä tilannetta, 
jos yrityksen joutuu lait-
tamaan uusiin käsiin epä-
mukavissa tilanteissa ku-
ten yrittäjän sairastuttua. 

Kun yrityksen perus-
ta on hoidettu hyvin, pe-
ruskorjaukset on tehty ai-
healueittain, ohjaavaa toi-
mintaa katsottu useam-
man vuoden ajalta, mah-

dolliset kasvutavoitteet 
asetettu ja yrittäjän hy-
vinvoinnista huolehdit-
tu, yritys on helppo siir-
tää jatkajalle. Jatkaja pää-
see tekemään oman pitkän 
tähtäimen suunnitelman ja 
edelleen kehittää yritystä. 
Näin yritys pysyy hyvässä 
kunnossa ja saa pitkän ta-
rinan kerrottavakseen ai-
na seuraavalle jatkajalle. 

Pitkän tähtäimen suun-
nitelmasta kiittää myös 
asiakkaat, he luottavat yri-
tykseen, joka haluaa ke-
hittyä ja pitää itsensä kil-
pailukykyisenä omistajan-
vaihdosta huolimatta.

Onko sinun yritykselläsi pitkän tähtäimen suunnitelma? 

Paula Pihlajamaa
kehityspäällikkö, omista-

janvaihdokset
Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjät

“Perunankuorinta oli
Kiiminkipäivien kohokohta”
 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

PERUNANKUORINNAN SM-
KILPAILUT ovat olleet pe-
rinteinen osa Kiiminkipäi-
vien ohjelmaa jo yli parin-
kymmenen vuoden ajan. Ki-
sassa ratkotaan, että kuka 
kuorii perunaa nopeimmin 
ja siistimmin. Vaikka peru-
nankuorinta ei parina vii-
me vuonna ole päivien oh-
jelmaan enää kuulunut, on 
kilpailun jättämä urheilu-
juhlan tuntu jäänyt keskei-
seksi osaksi monien Kiimin-
kipäivämuistoja.

Yksi perunankuorintaa 
lämmöllä muistavista on kii-
minkiläinen Paula Mikko-
nen. Häntä on usein titulee-
rattu perunankuorintames-
tariksi, eikä turhaan: hänen 
olohuoneensa pöydälle on 
koottu asetelma pokaaleis-
ta, jotka kaikki ovat tullet 
Kiiminkipäivien perunan-
kuorintakisoista. Ykkössi-
jan palkintoja on kahdek-
san, muita yhdeksän.

– On sieltä tullut palkin-
noksi jakkaraa, kelloradiota 
ja kahvinkeitintäkin, mutta 
ei kaikkea kehtaa pöydälle 
pinota, Mikkonen nauraa. 

Mikkosen vanhin pokaali, 
yksilökilpailun ykkössija, on 
vuodelta 1997. Tuorein taas 
vuodelta 2012, jolloin Mik-
konen totesi perunankuo-
rinnan saavan riittää. Yk-
silökuorinnan lisäksi hän 
kuori perunoita muutama-
na vuonna Kiimingin Seu-
rakunnan joukkueessa.

MIKKONEN kertoo, että pe-
runankuorinta sujui kisates-

sa nopeasti työelämässä saa-
dun harjoituksen ansiosta.

– Olin 15 vuotta baarissa 
töissä, ja siellä piti päiväs-
sä saada vähintään sankol-
linen pottuja puhtaaksi yk-
sin. Ei siinä enää lisäharjoi-
tusta kaivannut.

Mikkonen kertoo käyttä-
neensä myös nopeaa kuo-
rintatekniikkaa, jota myös 
kisan tuomarit usein kom-
mentoivat.

– Minä kuorin kahelle 
päin, eli ensin vedin kuor-
ta pois päin itsestä ja sitten 
itseeni päin. Tuomarit sa-
noi, että ei minun veistäni 
ehdi nähdäkään.

MIKKOSELLE perunankuo-
rinnan SM-kisat olivat eh-
dottomasti Kiiminkipäivien 
odotetuin ohjelmanumero. 
Niin kovasti perunankuo-
rintaan panostettiin, että 
eräänä vuonna Mikkonen 
kävi kuorimassa perunat 
eräiden hääjuhlien välissä, 
joissa hän oli vieraana.

– Eivät kai ne sielä juhlis-
sa huomanneet, että jossa-

kin kävin. Kerkesin juhliin 
vielä ruokailuunkin, Mikko-
nen nauraa.

Liian tosissaan Mikkonen 
ei kuitenkaan perunankuo-
rinnassa ollut, eikä monin-
kertaisen kultapokalistin 
titteli tuonut paineita.

– Kuorintakilpailut me-
nivät aina omalla painol-
laan, eikä siinä ehtinyt aja-
tella, että voittaako sitä vai 
ei. Mukavaahan se kuorimi-
nen oli, mutta enää ei sor-
met taivu sellaiseen vauh-
tiin, toteaa Mikkonen hy-
myillen.

Paula Mikkosella on komea kokoelma perunankuorintapokaaleja. Perunankuorinnan
SM-kilpailut olivat pitkään perinteinen osa Kiiminkipäivien ohjelmaa.

TERHI OJAL A

Perunankuorinnan suomenmestarin tittelistä kisattiin
sekä yksilö- että joukkuekisassa.

Nopeus ei kisatessa riitä, 
vaan perunan pitää olla siis-
tisti ja huolellisesti kuo-
rittu.

KIIMINGIN YRIT TÄJÄT

KIIMINGIN YRIT TÄJÄT
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peRhe     Kombo
2 aikuisten hampurilaisateriaa
+ 2 lasten hampurilaisateriaa

Aikuisten
ateriavaihtoehdot
• Juustoateria • Pekoniateria
• Kerrosateria • Kana-ateria

Tarjous voimassa 
31.8.2020 saakka.

18€
4 ateRiaa

Hinnat yksittäin
aikuisten ateria á 6.20€lasten ateria á 4€

Ateria sisältää
hampurilaisen, ranskalaiset
ja juoman (0.4/0.3L)

KIIMINKI
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