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KORONAVUODEN jälkeen on jälleen 
aika kokoontua koko kyläyhteisön 
voimin nauttimaan Kiiminkipäi-
vien ohjelmatarjonnasta. Ohjel-
maan on kerätty perinteisten oh-
jelmanumeroiden lisäksi hieman 
uutuuksia ja yhteistyökumppanei-
den kanssa on jumpattu ohjelma-
kokonaisuus valmiiksi.

Vaikka tapahtuman vastuullise-
na tuottajana toimiikin Kiimingin 
yrittäjät ry, on tapahtuman kan-
nalta erittäin tärkeää, että ohjel-
mapuolen kumppaneita on pal-
jon. Kyläpäivien ohjelman tulee 
olla oman alueensa näköinen ja 
mitä enemmän mukaan saadaan 
muitakin yhdistyksiä ja toimijoi-
ta, niin sitä varmemmin ohjelma 
ilmentää oman alueensa elämää 
ja ihmisiä.

TÄNÄ VUONNA olemme saaneet 
mukaan ihanan määrän toimijoi-
ta, kiitos kaikille mukaan tulleille! 
Ohjelmaa on paljon kahdelle päi-
välle ja mukavasti myös markki-
na-alueen ulkopuolella mm. Kii-
minki-Seuran paikalliskierroksen 
ja lauluillan muodossa.

Tänä vuonna olemme halunneet 
panostaa myös iltaohjelmaan uu-
della tavalla; perjantai-illan ilmais-
konsertissa esiintyy upea Katri 
Ylander ja lauantaina illan kruu-
naa Pauli Hanhiniemi Duo. Hie-
noja konsertteja luvassa!

 YHDISTYKSEMME ottaa tapahtu-
massa joka vuosi ison taloudelli-
sen riskin, mutta hallituksemme 
yhteinen ajatus vuodesta toiseen 
on myös se, että tämä riski halu-
taan ottaa, ja kantaa, alueen ylei-
sen hyvän nimissä.

Tapahtuman halutaan olevan 
ilmainen ja kaikille avoin. Koem-
me, että on niin perinteiden kuin 
yhteisönkin kannalta erittäin tär-
keää, että tämä tapahtuma toteu-
tuu juuri tämänlaisena.

 
TULKAA siis sankoin joukoin, naut-
tikaa ohjelmasta, tavatkaa tuttu-
ja ja nauttikaa virvoke Markkina-
ravintolassa!

Näkemisiin Kiiminkipäivillä, 
toivon, että viihdytte!

 
Sipe Åqvist

puheenjohtaja
Kiimingin Yrittäjät ry
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Yrittäjyys on Kiimingin vahvuus!
KIIMINGISSÄ on toimivia ja en-
nakkoperintärekisterissä olevia 
yrityksiä yli 200. Alue kiinnos-
taa yrittäjiä ja Kiiminkiin syntyy 
vuosittain noin 20 uutta yritystä. 
Näin oli myös viime vuonna, vaik-
ka vuosi oli tunnetusti poikkeava.

Kiiminkiläinen yrittäjyys on tär-
keä vetovoimatekijä ja kiiminki-
läiset yrittäjät tuovat omaan kau-
punginosaan ja koko alueellem-
me elinvoimaa. Se, että kaupun-
ginosa kiinnostaa yrittäjiä on tär-
keää myös kuntalaisten näkökul-
masta. Yrittäjyys turvaa hyvin-
vointia ja ilman yrittäjyyttä kii-
minkiläisten pitäisi hakea palve-
lut aina muualta. 

KIIMINGIN YRITTÄJÄT on Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien seitsemän-
neksi suurin yhdistys. Yhdistyksiä 

on kaikkiaan meillä 27.
Kooltaan ja toiminnaltaan yh-

distys on yksi suurimpia. Paikal-
linen yrittäjäyhdistys on luonteva 
ja oman paikkakuntansa näköi-
nen verkosto ja siinä kannattaa 
yritysten olla mukana. Yhdessä 
toimimalla opitaan, vaikutetaan 
ja pidetään hauskaa ja luodaan ja 
vahvistetaan yrittäjille tärkeitä 
kontakteja.

KIIMINKIPÄIVÄT on yksi koko Ou-
lun merkittävimpiä kotiseututa-
pahtumia, ja tapahtumassa yrittä-
jäyhdistys on pitkään ollut aktiivi-
nen toimija. Tähän tapahtumaan 
kannattaa osallistua kauempaa-
kin ja käydä nauttimassa hyvästä 
ohjelmasta ja hienosta kiiminki-
läisestä tunnelmasta. Itsekin olen 
parikin kertaa päivillä käynyt ja ei 

edes kunnon kaatosade ole näyttä-
nyt tunnelmaa latistavan.

SYKSY tulee ja edessä on uuden 
kasvun vaihe. Yrityksillä on ollut 
erittäin poikkeuksellinen vuosi 
takana. Yli puolet menetti liike-
vaihtoaan ja monenlaisia sopeut-
tamistoimia jouduttiin tekemään.

Puhutaan, että edessä on uusi 
normaali. Uusi normaali tulee kui-
tenkin vain tekemällä ja kasvuun 
tarvitaan meitä kaikkia. Mitä ku-
luneesta vuodesta on opittu? Mi-
ten hyödynnetään monipaikkai-
sen työn mahdollisuudet alueel-
lamme? Miten turvataan työvoi-
man saatavuus? Miten digiloiki-
taan jatkossa tai ylipäätään ke-
hitetään yritysten toimintaedel-
lytyksiä, ovat asioita, joihin pitää 
tarttua. Näissä keskusteluissa oma 

paikallisyhdistys on erinomainen 
kanava viedä oman alueen kehit-
tämisehdotuksia eteenpäin. 

Toivotan kaikille kaunista ja on-
nellista kesää!

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Kiiminkipäivät on yk-
si koko Oulun merkittä-
vimpiä kotiseututapah-
tumia, ja tapahtumas-
sa yrittäjäyhdistys on 
pitkään ollut aktiivinen 
toimija. Tähän tapahtu-
maan kannattaa osal-
listua kauempaakin ja 
käydä nauttimassa hy-
västä ohjelmasta ja hie-
nosta kiiminkiläisestä 
tunnelmasta.”

Kiiminkipäivillä kokoonnutaan yhdessä-
oloon ja paikalliskulttuurin äärelle

Kiiminkipäivien ohjelmassa on muistettu aina myös lapset. 

KIIMINGIN YRIT TÄJÄT
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 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti
 

JÄRJESTYKSESSÄÄN 46. Kii-
minkipäivät vietetään elo-
kuun alussa. Kiimingin Yrit-
täjät Ry:n vapaaehtoisvoi-
min järjestämä tapahtuma 
täyttää Kiimingin kirjaston 
alueen myyntikojuilla, mu-
siikkiesityksillä ja perintei-
sillä ohjelmanumeroilla, ja 
mahtuupa mukaan ohjelmaa 
myös lapsille.

Tänä vuonna Kiiminkipäi-
vät juontaa Kiimingin Yrit-
täjien hallituksen jäsen Lau-
ri Mikkonen. 

Mikkonen on jo aiempi-
na vuosina ollut aktiivises-
ti mukana Kiiminkipäivien 
järjestelyissä, mutta juonto-
kokemus on Mikkoselle en-
simmäinen laatuaan.

– Vielä ei jännitä, ihme 
kyllä. Juontopuheita ei vie-
lä ole valmiina, mutta nyt, 
kun ohjelma on aika lail-
la lyöty lukkoon, pääsen 
juontajana valmistautu-
maan koitokseen, Mikko-
nen nauraa.

– Olen aikoinani ollut Kii-
mingin Yrittäjien hallituk-
sen puheenjohtajana, ja tuol-
loin myös vetovastuussa ko-
ko Kiiminkipäivistä. Juon-
tajana saan uusia haasteita, 
joita on aina oltava valmii-
na ottamaan vastaan, jat-
kaa juontaja.

MIKKONEN KUVAILEE tämän 
kesäisten Kiiminkipäivien 
ohjelmakattausta laajaksi, 
ja uskoo jokaisen löytävän 
päiviltä jotain mieluista oh-
jelmaa. 

Mikkonen itse odottaa eri-
tyisesti perinteisiä ohjelma-

osioita, joista osa on palan-
nut ohjelmaan muutaman 
välivuoden jälkeen.

– Naulanlyöntikisat ja pe-
runankuorinta ovat olleet 
katkolla, ja odotan nyt mie-
lenkiinnolla, miten ne to-
teutuvat. Kiiminkihän on 
entinen perunapitäjä, ja it-
sekin olen aikoinani peru-
nankuorintakisan sekasar-
jasta voiton napannut, Mik-
konen kehaisee. 

Kiiminkipäivät on per-
hetapahtuma, ja Mikko-
sen mielestä myös lapsil-
le suunnatut ohjelmaosiot 
ovat kiinnostavia. Lauantai-
na lapsia viihdyttävät tapah-
tumalavalla taikuri Peetu-

Pelle sekä Oulu Dance Aca-
demy, joka tuo tapahtuma-
lavalle ripauksen balettia.

MIKKONEN MUISTUTTAA 
myös iltaohjelmaa tähdit-
tävistä musiikkiesiintyjis-
tä, ja Kiiminkipäivien artis-
tikattaukseen onkin tänä 
kesänä panostettu. Perjan-
taina lavalle nousee iltakah-
deksalta Sipe Å -kokoonpa-
no, joka julkaisi debyyttial-
buminsa Tavallinen Lauantai 
viime toukokuussa. 

Sipe Å:n keikan jälkeen la-
valle hyppää Katri Ylan-
der, joka ponnisti julkisuu-
teen Idols-kilpailusta vuon-
na 2005, ja on sen jälkeen 

julkaissut viisi studioalbu-
mia. Ylanderin viimeisin al-
bumi Yhteisii unelmii julkais-
tiin syksyllä 2020.

Lauantaina Kiiminkipäi-
vien lavan valloittaa Pau-
li Hanhiniemi M.A.D, jo-
ka on Hanhiniemen ja ba-
sisti Ville Rauhalan muo-
dostama melko akustinen 
duo. Duo esittää Pauli Han-
hiniemen eri kokoonpanojen 
kappaleita vuosien varrel-
ta. Hanhiniemi on tullut tu-
tuksi muun muassa Kolmas 
Nainen -yhtyeen solistina.

KIIMINKIPÄIVÄT järjestetään 
talkootyönä Kiimingin Yrit-
täjien toimesta. Mikkosen 

mukaan viime vuosiin as-
ti Kiiminkipäivien järjeste-
lyissä on ollut mukana hen-
kilöitä, jotka ovat olleet päi-
viä järjestämässä alusta asti 
yli 40 vuotta sitten.

– Yrittäjän silmin katsot-
tuna se on jo suuri saavu-
tus. Intoa talkootyöhön on 
löytynyt aina Yrittäjien kes-
kuudesta, vaikka talkoolai-
silla on rinnalla myös omat 
työt ja yritykset hoidetta-
vina. Se ei ole mikään pik-
kujuttu, Mikkonen toteaa.

Koronapandemia on osal-
taan haitannut järjestely-
jä, ja Mikkosen mukaan Kii-
minkipäivien aktiivinen jär-
jestely on vaatinut yrittä-

jäyhdistykseltä rohkeutta. 
– Nyt kun h-hetki alkaa 

olla jo lähellä, painamme 
eteenpäin ja toivomme, et-
tei yllätyksiä ja takapakkia 
tule.

Mikkonen arvelee, että 
kiiminkiläisillekin oman 
pitäjän kyläpäivillä on suu-
ri merkitys.

– Ihmiset hajaantuvat töi-
den ja opintojen myötä ym-
päri Suomea, ja Kiiminki-
päivistä on muodostunut 
monille mukava tilaisuus 
kokoontua yhteen ja tava-
ta vanhoja tuttuja vuosien 
takaa. Sitä yhteisöllisyyden 
arvoa minä pidän erityisen 
tärkeänä.

Perinteiset naulanlyöntikilpailut palaavat Kiiminkipäivien ohjelmistoon tänä kesänä.

Nimekkäitä artisteja ja
viihdettä perheen pienimmillekin
46. Kiiminkipäivät pistää parastaan

Kiiminkipäivät juontaa Lau-
ri Mikkonen. Mikkonen odot-
taa itse erityisesti perintei-
siä, ohjelmaan paluun teke-
viä ohjelmanumeroita.

KIIMINGIN YRIT TÄJÄT

 PERJANTAI 6.8.2021
14.00 Kiiminkipäivät alkavat Tapahtumalavalla
14.00 Kiimingin Yrittäjät ry:n tervehdys, Sipe Åqvist
14.30 Lauluesitys, Kiimingin Eläkeläiset
15.30 Kiimingin Eläkeliiton ohjelmaa
16.30 Yhteislaulutilaisuus Sari Wallinin johdolla, Kiimingin 
seurakunta
18.00 Kiimingin harmonikat viihdyttää
20.00 Sipe Å
21.00 Katri Ylander
22.00 Karaoke

Markkinaravintola avoinna 01.00 saakka

Muualla markkina-alueella
10.00 - 19.00 Kirjasto avoinna ja perinteinen poistomyyntikam-
panja
Tervetuloa tekemään edullisia kirja- lehti- ja musiikkiostoksia!
15.00-18.00 Kiimingin historian valokuvanäyttely, Kirjaston 
Sykesali
”Ihmisiä ja elämää” – kuvamuistoja kotikunnasta Sykesalin 
screenillä non-stoppina (Kiiminki-Seura r.y.)
17.00 Vanhan esineistön näyttely/tietokilpailu, Kirjaston Sykesali
Vanhojen esineiden näyttely ja tunnistaminen. Raadin maallikko-
jäsenet antavat mielenkiintoisia vaihtoehtoja vanhoista esineistä 

ja niiden käyttökohteista. Yleisö voi arvata omasta mielestään 
oikean vaihtoehdon. Tuomarina Eino Mikkonen. (Kiiminki-Seura 
r.y.)
OuluZonen mikroautot testattavissa (aika vahvistetaan myöhem-
min)

Muualla Kiimingissä
18.00 Yhteislauluilta, Koitelin tunnelmatuvan alueella
Tilaisuuden vetäjänä ja laulattajana Markus Uusitalo. (Kiiminki-
Seura r.y.)

 LAUANTAI 7.8.2021
10.00 Kiiminkipäivät alkavat Tapahtumalavalla
10.00 Kansanlaulukirkko, Kiimingin seurakunta
Kiimingin seurakunnan tervehdys
Seurakuntaneuvoston vpj Eeva-Maria Parkkinen
12.00 Lastenohjelmaa lavalla
Peetu-Pelle
Oulu Dance Academy -balettia
13.30 Oulun kaupungin sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n 
tervehdykset  Juha Hänninen, Oulun kaupunki, Jussi Riikonen, 
PPY
14.00 Perunankuorinnan SM (Kiiminki-Seura r.y.) Ilmoittautu-
miset paikan päällä.
15.00 Kiimingin harmonikat viihdyttää

18.00 Karaoke
20.30 Pauli Hanhiniemi M.A.D.
22.00 Karaoke
Markkinaravintola avoinna 01.00 saakka

Muualla markkina-alueella
9.00 - 15.00 Kirjasto avoinna ja perinteinen poistomyyntikampanja
Tervetuloa tekemään edullisia kirja- lehti- ja musiikkiostoksia!
10.00 -14.30 Kiimingin historian valokuvanäyttely, Kirjaston 
Sykesali
”Ihmisiä ja elämää” – kuvamuistoja kotikunnasta Sykesalin 
screenillä non-stoppina (Kiiminki-Seura r.y.)
11.00 ja 13.00 Vanhan esineistön näyttely/tietokilpailu, Kirjaston 
Sykesali
Vanhojen esineiden näyttely ja tunnistaminen. Raadin maallikko-
jäsenet antavat mielenkiintoisia vaihtoehtoja vanhoista esineistä 
ja niiden käyttökohteista. Yleisö voi arvata omasta mielestään 
oikean vaihtoehdon. Tuomarina Eino Mikkonen (Kiiminki-Seura 
r.y.)
11.00-14.00 Naulanlyönnin SM-kisat (Kiimingin Urheilijat)
13.30 Keppiheppakisat viheriöllä (Lions Club Kiiminki)

Muualla Kiimingissä
20.30-01.00 Tanssit Huttukylän Nuorisoseuralla, liput 12€. (Hut-
tukylän Nuorisoseura)

Kiiminkipäivien OHJELMA Kiiminkipäivien ohjelman juontaa Lauri Mikkonen.Ohjelmaa päivitetään ja siihen voi tulla vielä muutoksia.

Tsekkaa
OHJELMA myös:

www.kiimiinkipaivat.fi
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Wordpress-verkkosivut ja visuaaliset ilmeet yrityksille.

Lisäksi mm. pakkaus- ja kuosisuunnittelu.

Katso lisää www.cinnamon.fi
Puh. 0400 799 755

Kotiseutujuhlat
ovat tärkeä osa
kulttuuriperintöä

 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KOTISEUTUJUHLIEN ja kylä-
päivien tulevaisuus näyttää 
Suomen Kotiseutuliiton mu-
kaan olevan valtakunnalli-
sesti hyvällä tolalla. Ranta-
pohjan alueella muun mu-
assa eri yrittäjäyhdistykset 
ovat kuitenkin törmänneet 
siihen tosiasiaan, että kun-
nat eivät ole aina nähneet 
eri tapahtumien roolia alu-
eellisen kulttuuriperinnön 
säilyttämisessä.

Tapahtumien kunnilta 
saama tuki on ollut nimel-
linen tai sitä ei ole myönnet-
ty lainkaan. 

KIIMINKIPÄIVÄT järjestetään 
yrittäjäyhdistyksen omalla, 
isolla taloudellisella riskillä. 
Sen tuotot tulevat lähinnä 
markkinaravintolasta, jo-
ka parhaimmillaan kattaa 
ilmaistapahtuman menot. 
Joinain vuosina kuluja ei ole 
saatu näin katettua, jolloin 
Kiimingin Yrittäjät ry on 
vastannut kaikista kuluista.

Yhdistys toivoo, että kau-
punki tulisi mahdollisen ra-
hallisen avun lisäksi tuke-
maan tapahtumaa esimer-
kiksi perusinfralla eli vaik-
kapa tapahtumalavan tuo-
misella alueelle. Tervetullut 
lisä alueellisten kyläpäivien 
järjestämiseen olisi Kiimin-
gin Yrittäjät ry:n puheenjoh-
taja Sipe Åqvistin mielestä 
näiden tapahtumien korva-
merkitty tuki.

SAMOILLA LINJOILLA hänen 
kanssaan on tänä vuonna 
Kiiminkipäivillä kaupun-
gin puheenvuoron käyttävä 
Oulun kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Juha Hänni-
nen. Hänen mielestään tu-
kijärjestelmää tulee edelleen 
kehittää, ja korvamerkitty 
tuki laajoille kylätapahtu-
mille voisi olla paikallaan.

Oulun kaupunki jakaa 
kerran vuodessa kulttuuri-
avustuksia, joita voivat ha-
kea kaikki oululaiset voit-
toa tavoittelemattomat toi-
mijat. Pienavustukset puo-
lestaan ovat haettavissa ym-
päri vuoden. Avustusmää-
rärahaa on Hännisen mu-
kaan saatu viime vuosina 

kasvatettua. 
– Kaupungilla työsken-

telee aluekulttuurituotta-
ja, Ville-Mikko Sikiö, joka 
edistää koko Oulun alueen 
tapahtumia. Myös kaupun-
gin yhteisötoiminta edis-
tää alueellista tapahtuma-
toimintaa.

KYLÄTAPAHTUMILLA, ku-
ten 1970-luvun alusta jär-
jestetyillä Kiiminkipäivillä, 
on usein vuosikymmenten 
mittainen historia ja niillä 
ylläpidetään eri sukupolvi-
en kesken tärkeätä tietout-
ta oman alueen elämästä. 

Sipe Åqvist kertoo, että 
yrittäjäyhdistyksen halli-
tuksessa on käyty keskus-
telua siitä, että jos Kiimin-
kipäiviä ei järjestettäisi, ka-
toaisi merkittävä yhteisölli-
nen tapahtuma Kiimingistä. 
Vaikka tapahtuma on vuo-
sikymmenten aikana muut-
tanut muotoaan, perinteistä 
halutaan pitää kiinni. 

– Meillä on pyrkimys yllä-
pitää Kiiminkipäivillä vuo-
sikymmeniä mukana ollei-
ta aktiviteetteja. On selvää, 
että sukupolvien vaihtuessa 
nämä asiat tipahtavat hel-
posti pois, ellei niihin eri-
tyisesti kiinnitetä huomiota.

KIIMINKILÄISTÄ elämänme-
noa ja kulttuuria vuosikym-
menien ajan seurannut Kii-
minki-seuran tuore puheen-
johtaja Matti Kontio näkee 
kylätapahtumien arvon laa-
jentuvien kuntien eri alueille 
erittäin merkittävänä. 

– Kylätapahtumat pitää 
nähdä osana Oulun koko-
naisuutta. Kaikilla alueilla 
on omanlaisensa kulttuuri-
perintö, jota kannattaa ja pi-
tää vaalia. Kylätapahtumat 

vahvistavat omaleimaisuu-
dellaan alueiden kulttuuri-
elämää. 

Alueellisen kylätapahtu-
man loppuminen olisi Kon-
tion mukaan menetys pai-
kallisen yritteliäisyydelle ja 
kulttuurille.

– Se köyhdyttäisi ja yksi-
puolistaisi koko Oulun alu-
een henkistä ilmapiiriä. Kii-
minkipäivät on hyvä tilai-
suus saada uudet asukkaat 
mukaan toimintoihin ja tun-
temaan Kiiminki kotiseu-
duksi. Yhteisöllisyyden ja 
yhteenkuuluvuuden tarve 
on ihmisillä vahva etenkin 
näinä aikoina. 

KIIMINKIPÄIVILLÄ Kiiminki-
seura nostaa esiin entisaiko-
jen Kiiminkiä esille valoku-
vanäyttelyn sekä vanhojen 
esineiden sekä tietokilpai-
lun kautta. 

– Seuralle Kiiminkipäivät 
ovat tärkeä tapahtuma. Yh-
distyksen tarkoituksena on 
muun muassa kotiseudun 
kehittäminen paikallisten 
erityispiirteiden pohjalta, 
kotiseutuhengen ylläpitämi-
nen ja kotiseututietouden li-
sääminen. Kiiminkipäivät ja 
ohjelmistomme tukevat näi-
tä tavoitteita.

Kontion mielestä tapahtu-
mien ja toiminnan ylisuku-
polvisuus on tärkeätä näh-
dä, sillä sen kautta syntyy 
kunnioitus ja arvostus sitä 
työtä kohtaan, mitä kukin 
sukupolvi on tehnyt oman 
kotiseutunsa hyväksi.

– Kiiminkiläistä kult-
tuuriperintöä ovat osalta-
an käsityöläisyys ja vah-
va maatalousvaltainen 
elinkeinorakenne. Nopea 
väestönkasvu, joka on ne-
linkertaistanut asukasluvun 

70-luvulta tähän päivään, 
on merkinnyt elinkeinorak-
enteen täydellistä muutos-
ta. Nyt elämme palvelujen 
ja tietoyhteiskunnan aikaa. 
Haasteet ovat toisenlaiset. 

TULEVAISUUTEEN uskoa ky-
lien ja tapahtumien näkö-
kulmasta luo osaltaan Ou-
lun kulttuuripääkaupun-
kihanke. Oulu2026 antaa 
vahvan pohjan koko Oulun 
alueen kulttuurin kehitty-
miselle. 

– Oulu on jokien ja kyli-
en kaupunki. Alue on laaja 
ja sen kulttuuriset erityis-
piirteet tulee näkyä nyt ja 
tulevaisuudessa, Juha Hän-
ninen sanoo.

Oulun liitoskuntien kes-
kusten pitäminen aktiivi-
sena ja virkeänä sekä niiden 
näkyminen ja kuuluminen 
kaupunkielämässä ovat Kii-
mingin yrittäjien mielestä 
osa kaupungin identiteettiä. 

–  Olisi ihana nähdä kaik-
ki alueet myös aktiivisina 
perinnekulttuuritoimijina, 
kun Oulu matkaa kohti kult-
tuuripääkaupunkivuottaan, 
Åqvist toivoo.

Sipe Åqvist. Juha Hänninen.Matti Kontio.

Kylätapahtumilla, ku-
ten 1970-luvun alusta 
järjestetyillä Kiiminki-
päivillä, on usein vuo-
sikymmenten mittai-
nen historia ja niil-
lä ylläpidetään eri su-
kupolvien kesken tär-
keätä tietoutta oman 
alueen elämästä.”
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Paikallista kulttuuriperintöä on vaalittu Kiimingissä Kiiminkipäivien muodossa jo 1970-luvun alusta saakka. Rantapoh-
jassa vuonna 1974 julkaistusta ilmoituksesta selviää, että eri kylät ovat osallistuneet ohjelman järjestämiseen aktiivi-
sesti. Vuosien varrella Kiiminkipäivien sisältö on vaihdellut paikallisten maanviljelijöiden tuotemyynnistä juhlapuheisiin 
ja urheilukisoista tansseihin sekä jumalanpalveluksiin. 

Rantapohjan jutut Kiiminkipäiviltä kertovat paikkakunnan historiasta, sen kehittymisestä sekä kulloisenkin ajan haas-
teista.
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Veli-Matti Korhonen on ollut KKP:n toiminnassa jo parikymmentä vuotta. Toiminnanjohtajalle muiden seurojen kanssa 
kilpaileminen on toiminnan suola sekä kentällä että toimistossa.

Kiimingin Kiekko-Pojat ry 
liittyi Kiimingin Yrittäjiin
Verkostoituminen ja palvelut ovat tärkeitä myös yhdistyksille

 » Aliisa Alatossava
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN KIEKKO-POJAT RY 
on jo pitkään ollut vakiintu-
nut osa paikallista harras-
tustoimintaa. Seura täyt-
tääkin elokuussa 30 vuot-
ta. Juhlavuoden lisäksi poik-
keuksellista on myös, että 
yhdistys liittyi Kiimingin 
yrittäjiin aiemmin keväällä. 

– Huomasin, että olemme 
alueen suurimpia toimijoita. 
Meillä on kaksi vakituista 
työntekijää palkkalistoilla, 
joiden lisäksi meillä on yh-
teensä noin 20–30 ihmistä 
tekemässä töitä, kun vapaa-
ehtoiset ja joukkueet laske-
taan mukaan. Koko konser-
nin liikevaihto on noin mil-
joona euroa. Siinä mielessä, 
vaikka olemme yhdistys niin 
olemme silti iso toimija, Kii-
mingin Kiekko-Poikien toi-
minnanjohtaja Veli-Matti 
Korhonen kertoo päätök-
sestä liittyä yrittäjiin.

MAHDOLLISUUDET verkos-
toitumiseen ja uusien yhteis-
työsuhteiden löytämiseen 
houkuttivat liittymään yrit-
täjiin. Myös yrittäjien jäsenille 
tarjotut palvelut, kuten netti-
lomakkeet ja asiantuntijoiden 
apu, ovat suuri etu myös yh-
distysten toiminnalle. Korho-
sen mukaan olisi muidenkin 
yhdistysten etujen mukaista 
ryhtyä jäseneksi.

– En näe mitään syytä 
miksi kaikki vähänkään 

isommat yhdistykset eivät 
liittyisi yrittäjiin. Oikeas-
taan kannustaisin muita-
kin yhdistyksiä liittymään, 
koska isompien yhdistysten 
toimintaa voi rinnastaa yri-
tystoimintaan, Korhonen 
sanoo.

KORHONEN on itse ollut mu-
kana Kiekko-Poikien toi-
minnassa parisenkymmen-
tä vuotta. Ennen hänellä oli 
oma tilitoimisto, joka on an-
tanut kokemusta yrittämi-
sestä ja taloushallinnosta. 
Hän kuitenkin naurahtaa, 
että ei ole ennen ollut tällä 
skaalalla. Seurassa harras-
taa noin 825 lasta ja nuor-
ta. Kun näiden harrastajien 
huoltajat lasketaan mukaan 

yhdistyksen vaikutuspiirissä 
on noin 2 200 jäsentä.

– Olemme siis suuri toi-
mija siitäkin näkökulmasta, 
kun mietitään asiaa yhdis-
tyksen vaikutuspiirin kan-
nalta, Korhonen pohtii.

URHEILUSEUROISSA kilpai-
luvietti on toiminnan suola. 
Joukkueiden yrittäessä voit-
taa vastustajansa kentällä, 
seuranjohto yrittää voit-
taa kilpailijansa toimiston 
puolella. Oulun seudulla on 
monta kilpailevaa urheilu-
seuraa, ja varsinkin nuoril-
la riittää harrastusvaihto-
ehtoja. Seuran vahvuuksia 
tässä kisassa on Korhosen 
mukaan suunnitelmallisuus 
ja paikallisuus. Kiekko-Po-

jat on vakiinnuttanut ase-
mansa paikallisena mark-
kinajohtajana. 

Seuran lajit ovat tällä het-
kellä jääkiekko ja jalkapallo. 
Korhonen kertoo Kiekko-
Poikien pyrkivän lisäämään 
salibandyn tarjontaansa tu-
levaisuudessa. Hän vinkkaa 
myös, että myös naisille tar-
koitettua jääkiekkoa olisi 
mahdollisesti tulossa.

Yhdistyksellä riittää siis 
uusia ideoita, jatkuva kehi-
tys onkin Korhosen mukaan 
seuralle tärkeää. Kehityksen 
lisäksi tärkeää on myös jat-
kaa vakituisen toiminnan 
ylläpitämistä. Tulevaisuu-
dessakin tavoitteena on py-
syä paikallisena ja laaduk-
kaana markkinajohtajana.

Jäälihalli on Kiimingin Kiekko-Poikien jääkiekkotoiminnan päänäyttämö.

ARKISTOKUVA: TEEA TUNTURI

ALIISA AL ATOSSAVA
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Uudet ja ainutlaatuiset
palvelut hurmaavat 
Adelessa Kiimingissä

 » Aliisa Alatossava
 » Kiiminki-lehti

KAUNEUS JA HIERONTA ADE-
LE on ollut toiminnassa jo 
kahdeksan ja puoli vuotta. 
Yrittäjänä Outi Hartikai-
nen on siinä ajassa ehtinyt 
muuttaa uusiin toimitiloihin 
sekä uudistaa ja luonnonmu-
kaistaa tarjoamiaan palve-
luita ja tuotteita.

Ajan kuluessa Hartikainen 
on keskittynyt yhä enem-
män kokonaisvaltaisemman 
hyvinvoinnin edistämiseen. 
Hän tarjoaa yhä perinteis-
tä kauneudenhoitoa, kuten 
kasvo- ja jalkahoitoja, mutta 
häntä kiinnostaa enenemäs-
sä määrin luonnonkosme-
tiikka ja ulkoista kauneutta 
syvemmälle katsovat hoidot. 
Muun muassa Reiki-ener-
giahoitoja hän on tehnyt 
jo neljän vuoden ajan. Nyt 
energiakentän mittaukset 
ja äänimaljahoidot lisäävät 
uusia ulottuvuuksia syvem-
män hyvinvoinnin ymmär-
tämiselle ja hoitamiselle.

– Me olemme osa luontoa, 
mutta monet meistä ihmi-
sistä ovat vieraantuneet sii-
tä. Luonnonmukaisempaa 
hoitoa kohti mennään myös 
siksi, että omat näkökulmat 
ovat vuosien varrella muut-
tuneet ja kasvua ihmisenä 
on tapahtunut. Haluan aut-
taa ihmisiä löytämään voi-
mavaroja, joita he eivät oli-
si välttämättä uskoneet it-
sestään löytyvän, Hartikai-
nen kertoo palvelutarjonnan 
muutoksista.

AURAKUVAUKSET ja ääni-
maljahoidot ovat siis uusim-
pia lisäyksiä hoitolan tarjon-
taan. Energiakuvaukset teh-
dään AuraCloud3D Pro -au-
rakuvantamislaitteella, jol-
laisia löytyy vain muutamia 
Suomesta. Laite kuvaa ihmi-
sen energiakentän, mittaa 
energiakeskusten eli chakro-
jen sen hetkisen tilan, näyt-
tää energiat väreinä ja te-
kee kuvauksen perusteella 
laajan ja henkilökohtaisen, 
23-sivuisen analyysirapor-
tin, joka lähetetään asiak-
kaalle sähköpostiin tai tu-
lostetaan mukaan. Lisäksi 
raportti käydään asiakkaan 
kanssa yhdessä läpi. Kuvan-
tamisen on tarkoitus toimia 
itsetuntemuksen ja itsensä 
kehittämisen apuna.

Kuvauksen perusteella 
Hartikainen voi suositella 
hoitoja sekä Adelessa että 

kotona tehtäviksi. Adelen 
hoidoista energia- ja chakra-
hoidot, aromaterapia, ayur-
vedinen päähieronta ja ääni-
maljahoidot tasapainottavat 
energioita. Kotona ihminen 
voi hoitaa energioitaan me-
ditaation, liikunnan avul-
la sekä ajatukset ja tunteet 
huomioimalla. 

ÄÄNIMALJAHOITO on hoito-
menetelmä, jonka tarkoituk-
sena on syvärentouttaa, rau-
hoittaa, lieventää stressiä ja 
laukaista kehon jännitysti-
loja. Rauhoittava äänimaa-

ilma syntyy Pohjois-Intias-
sa taottujen maljojen, kris-
tallimaljojen, sadekeppien ja 
kongien avulla. Adelen tarjo-
ama sointukylpy on vastaa-
va hoito, joka on tarkoitettu 
pareille ja ryhmille.

Outi Hartikainen kertoo, 
että asiakkaat ovat vastaan-
ottaneet aurakuvauksen, ää-
nimaljahoidot ja energiahoi-
dot hyvin. Palautteet ovat 
olleet positiivisia ja aikoja on 
varattu pitkälle etukäteen. 
Hartikainen suunnittelee 
järjestävänsä aurakuvaus-
teemapäiviä, joissa hän kes-

kittyy yhtenä päivänä pelkil-
le kuvauksille. 

Muita uudistuksia ei ole 
vielä suunnitelmissa, mut-
ta luonnonmukaisempaan 
ja kokonaisvaltaisempaan 
hoitamiseen ollaan edelleen 
suuntaamassa.

– Tulevaisuudessa on 
varmasti vielä uutta tulos-
sa. Kun on ollut alalla yli 20 
vuotta, pitää ilman muuta 
yrittäjänäkin uudistua. Ha-
luan välttää viimeiseen as-
ti paikoilleen jämähtämis-
tä ja tylsistymistä, hän nau-
rahtaa.

Äänimaljat synnyttävät väreilyä, joka auttaa kehon ja mielen syvärentouttamisessa.

Aurakuvauslaite näyttää kehon auran kuvan mukaisesti näytöllä. Kuvassa näkyy energia-
kentän värit, joista saa lisätietoa kuvauksesta tehdystä raportista sekä Outi Hartikaisel-
ta itseltään.

Käytä hyödyksi 

KESÄETU!
Kaikki uudet tilaukset

rahtivapaasti

Etu on voimassa 31.8.21 men-
nessä tehtyihin uusiin tilauksiin 
ja koskee Tulikiven takkoja ja 
kiukaita.

Välirinne 9, Jääli. 
p. 0403 063 075
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Tikankontin vahvuus piilee yrittäjissä 
ja uskollisessa asiakaskunnassa

 » Aliisa Alatossava
 » Kiiminki-lehti

VAIKKA uusi Ravintola Ti-
kankontti avattiin vain vuo-
si sitten, on paikalla paljon 
historiaa. Tunnetusti ravin-
tolan samanniminen edel-
täjä perustettiin alunperin 
eri tiloihin jo 1980-luvun 
alussa.

Alkuperäisen Tikankon-
tin viimeisin ravintoloitsija, 
Paula Paroll, on yksi uudis-
tetun ravintolan kolmesta 
osakkaasta. Paroll ei ajatel-
lut viimeisimmän yrityksen-
sä, Neidonkengän, myyty-
ään olevansa jatkossa yrittä-
jänä. Toisin kuitenkin kävi.

– Kerran yrittäjä, aina 
yrittäjä. Minä kyllä päätin, 
että minusta ei tulisi enää 
koskaan yrittäjä silloin, kun 
myin Neidonkengän. Enkä 
minä olekaan nyt kun osak-
kaana, Paroll kertoo.

YRITYKSELLÄ on kolme osa-
kasta, joilla kaikilla on pää-
työt muualla. Paroll työs-
kentelee junatarjoilijana, 
Jukka-Pekka Pihlaja IT-
alalla ja Markus Pintamo-
Kenttälä rakennusalalla. 
Päätöiden ohella osakkaat 
tekevät vuoroja Tikankon-
tissa ehtiessään. Paikalli-
set tuntevat yrittäjät ennes-
tään, ja ottivat uuden ravin-
tolan hyvin vastaan, mitä 
Paroll kiittelee.

– Kyllä minä tykkään yrit-
tämisestä ja kiiminkiläisis-
tä. Kiiminkiläiset ovat ai-
van ihania. Vaikka ehdin ol-
la neljä vuotta pois täältä, 
on ollut ihanaa nähdä van-
hat asiakkaat. On ollut ikä-
vä sekä minulla että asiak-
kailla, Paroll kertoo.

USKOLLISET ASIAKKAAT tu-
livatkin tarpeeseen rankkoi-
na korona-aikoina. Toimin-
ta alkoi todella hyvin, mut-
ta pian ravintola-ala joutui 
rajoitteiden riepottelemak-
si, mikä oli kova isku uudel-
le yritykselle.

Vaikeuksien ylipääsemi-
sestä Paroll ja Pihlaja kiit-
tävät tarjoamaansa ruo-
kaa, kotiinkuljetuksia ja 
vakioasiakkaita, jotka tu-
kivat ravintolaa. Tikankon-
tille ruoka oli korona-ajan 
pelastus. Paroll toteaa, että 
ilman ruoan kotiinkuljetuk-

sia yritys ei olisi selvinnyt 
rajoitteiden varjostamasta 
talvesta ja keväästä. 

Laadukas tarjonta on 
muutenkin Tikakontin valt-
tikortti. Itse valmistetut, au-
tenttiset burgerit ovat var-
sin suosittuja, ja kevään ai-
kana listalle tulleet keto-
tuotteet monipuolistavat 
ruokalistaa. Ravintolassa 
valmistetaan suuri osa ai-
neksista –kuten ketoham-
purilaissämpylät, ketopiz-
zapohjat ja jallumarinoidut 
punasipulit – itse. Mitä itse 
ei tehdä, tulee suurimmaksi 
osaksi lähialueelta, lihat Vis-
kaalista, hampurilaissäm-
pylät Välikylän Vaasan lei-
pomosta ja gluteenittomat 
sämpylät Elinan leipomosta. 

– Paikalliset tuotteet ovat 
ravintolan vahvuuksia. Mo-
ni asiakas arvostaa lähellä 
tehtyä ja tuotettua, Pihla-
ja sanoo.

Paula Paroll ja Jukka-Pekka Pihlaja haluavat Tikankontista ruokailu- ja illanviettopaikan lisäksi yksityistilaisuuksiin                              soveltuvan tilan, jota varten ravintolan yhteyteen kunnoste-
taan sauna- ja kokoustilat.

Tikankontille ruoka 
oli korona-ajan pelas-
tus. Paroll toteaa, et-
tä ilman ruoan kotiin-
kuljetuksia yritys ei 
olisi selvinnyt rajoit-
teiden varjostamasta 
talvesta ja keväästä.”
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Kuva & Muste
Passikuvat

voit tilata musteet myös netistä
inkfinland.fi

Tulostinmusteet
Värikasetit Ajokorttikuvat

Kellon paristot

Valokuvat
Terveystie 2A L3, Kiiminki

p.040 6311 375
kuvamuste.fi

Avoinna
Ma-To 10-17

www.yrittajat.fi

Lapkaaran Arto 
Kankaala on 
Vuoden nuori 
yrittäjä 2021 

 » Kiiminki-lehti
 » Jääli

POHJOIS-POHJANMAAN Yrit-
täjien Vuoden nuori yrittä-
jä tittelin sai tänä vuonna 
30-vuotias Arto Kankaala. 
Hän toimii yrittäjänä Jäälin 
Lapkaarassa. Myös nimellä 
S&A Kankaala Oy tunnet-
tu Lapkaara on täyden pal-
velun autotalo.

Yrityksestä löytyy niin 
korjaamopalvelut, katsas-
tukset, pinnoitukset & pe-
sut, hinaus- ja noutopalve-
lut kuin rengashotellikin. 
Lähes kaikki palvelut, mitä 
autosi voi siis tarvita. Arto 
Kankaala osti 20 vuotta toi-
mineen yrityksen puolison-
sa kanssa vajaa viisi vuot-
ta sitten.

– Siitä lähtien yritystä on 
kasvatettu tehokkaasti, mo-
nipuoliset palvelut tarjoa-
vaksi yritykseksi. Hyvällä 
asiakaspalvelulla on ollut 
tässä tärkeä rooli ja palaute 
on ollut rohkaisevaa.

TOIMINTAA on laajennettu 
muun muassa uusilla toi-
mitiloilla ja yrityskaupoil-
la, eikä edes koronavuosi hi-
dastanut vauhtia. Riskejä on 
uskallettu ottaa sopivasti ja 
rohkean kasvun on taannut 
vahva tase.

Lapkaara aukaisi taannoin 
korjaamopalvelut Motonet-
liikkeen yhteyteen Oulun 
Ritaharjuun. Tarkoitus on 
avata korjaamot myös mui-

den Motonet-myymälöiden 
yhteyteen Oulussa. Yrityk-
sen liikevaihto tulee tup-
laantumaan tänä vuonna. 
Kyse on siis vahvasta kas-
vuyrityksestä.

VASTOINKÄYMISIÄKIN on 
vuosien varrella ollut, sillä 
Arto Kankaalalla on taus-
talla aivovamma ja hän sai-
rastaa Ms-tautia.

Vastoinkäymisistä huoli-
matta Kankaalalla on arvot 
kohdillaan. Vaikka yrittä-
jyys on hänelle elämäntapa, 
perhe on kuitenkin tärkein 
ja Kankaala haluaa viettää 
mahdollisimman paljon ai-
kaa kahden pienen lapsensa 
kanssa. Perhe ja lapset tuo-
vatkin hyvän vastapainon 
yrittäjyyteen.

Arto Kankaala halua sa-
malla kiittää koko Lapkaa-
ran huippu henkilökuntaa 
sekä kaikkia asiakkaita.

– Osaava ja motivoitunut 
henkilökunta on yrityksen 
tärkein voimavara, Kankaa-
la korostaa.

Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuori yrittäjä on Lapkaaran 
Arto Kankaala Jäälistä.

Kankaala haluaa viet-
tää mahdollisimman 
paljon aikaa kah-
den pienen lapsensa 
kanssa. Perhe ja lap-
set tuovatkin hyvän 
vastapainon yrittä-
jyyteen.”

Tikankontin vahvuus piilee yrittäjissä 
ja uskollisessa asiakaskunnassa

Paula Paroll ja Jukka-Pekka Pihlaja haluavat Tikankontista ruokailu- ja illanviettopaikan lisäksi yksityistilaisuuksiin                              soveltuvan tilan, jota varten ravintolan yhteyteen kunnoste-
taan sauna- ja kokoustilat.

RAJOITUSTEN PURKU on 
helpottanut ravintoloiden 
ahdinkoa. Aukioloajat ovat 
pidentyneet, tanssi- ja lau-
lukiellot poistuneet. Kesän 
aikana myös jalkapalloki-
sat ja lämpimät kelit ovat 
houkutelleet nauttimaan 
yhteishengestä ja kylmistä 
juomista. 

– Toivottavastu nyt ollaan 
menossa kohti parempia ai-
koja, ainakin siltä näyttää. 
Sen näkee sitten loppuvuo-
desta, ollaanko tästä taudis-
ta päästy, Paroll sanoo rea-
listisesti.

JATKOSSA Tikankontista ha-
lutaan muodostaa myös li-
vemusiikille ja yksityistilai-
suuksille sopivaa paikkaa. 
Kokoustilat tulevat suun-
nitelmien mukaan toimi-
maan esiintyjille takahuo-
neena valmistuttuaan.

Sauna- ja kokoustiloja ei 

ole koronan tuoman epävar-
muuden vuoksi saatu vie-
lä valmiiksi, mutta ne ovat 
yrittäjille seuraava tärkeä 
askel. Esiintyjiä on määrä 
olla kerran pari kuukaudes-
sa. Tikankontissa voi käydä 
katsomassa syksyn aikana 
Uusitalo Brosien, Sipe Ån ja 
Tuohimaan esityksiä.

Kyllä minä tykkään 
yrittämisestä ja kii-
minkiläisistä. Kiimin-
kiläiset ovat aivan 
ihania. Vaikka ehdin 
olla neljä vuotta pois 
täältä, on ollut iha-
naa nähdä vanhat 
asiakkaat. On ollut 
ikävä sekä minulla et-
tä asiakkailla.”
– Paula Paroll

ALIISA AL ATOSSAVA
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18€
2 + 2 ateriaa

norm. 20.40 €
2 aikuisten + 2 lasten ateriaa

Kampanja voimassa 31.8. saakka.

Unelmia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
 » Terhi Ojala 
 » Kiiminki-lehti

JÄÄLILÄINEN ASKO MÄKÄ-
RÄINEN perusti yrityksensä 
Hyvinvoitaskon Kiimingin 
Näätämöntielle viime hel-
mikuussa.

– Halusin työtilani Jäälin 
ja Kiimingin välimaastoon, 
lähelle luontoa ja paikallisia 
ulkoilualueita. Täältä löyty-
vät Oulun seudun parhaat 
ulkoilupaikat, yrittäjä hy-
myilee.

Pudasjärveltä lähtöisin 
oleva yrittäjä kertoo liikun-
nan olleen aina merkittävä 
osa elämäänsä, mistä kie-
lii myös Kajaanin ammat-
tikorkeakoulussa suoritet-
tu liikunnanohjaajan tut-
kinto. Jostain syystä liikun-
nanohjaajan työ ei valmis-
tumisen jälkeen tuntunut-
kaan Mäkäräisestä oikealta.

– Siihen aikaan en löytä-
nyt alalta mielekästä työtä, 
ja päädyin muihin hommiin. 
Ehkä silloinkin liikunta-alan 
työ olisi yrittäjyyden myötä 
innostanut, mutta ei sitä sil-
loin tullut ajateltua, Mäkä-
räinen pohtii.

Lopulta selkiytyi ajatus 
siitä, että Mäkäräinen halu-
aa työnsä liittyvän nimen-
omaan hyvinvointiin ja lii-

kuntaan.
– Olen aina ollut hirveän 

yrittäjämyönteinen, ja löy-
dettyäni hieronnan huo-
masin, että siinä yhdisty-
vät kaikki haluamani asiat.

HYVINVOITASKO TARJOAA 
tällä hetkellä klassista- sekä 
urheiluhierontaa. Hieronta-
hetken yhteydessä voi ostaa 
myös kombuchaa, käymis-

teitse valmistettua teejuo-
maa. Yrittäjä kuitenkin pai-
nottaa, että haluaa tarjota 
asiakkailleen pelkkää hie-
rontaa laajemman hyvin-
vointikokemuksen.

– Haluan tarjota asiak-
kaalle elämyksen, joka pal-
velee henkistä hyvinvoin-
tia hierontahetkeä pidem-
mälle. Näin alkuun hieronta 
on päätuote, mutta jatkossa 

haluaisin kyetä tarjoamaan 
myös laajempia hyvinvoin-
tikokemuksia.

Hierontatilanteissa on ti-
laa myös henkisen hyvin-
voinnin kasvulle. Hieron-
nan ohessa vaihdetut ajatuk-
set ja näkemykset voivat sy-
tyttää kipinän niin hierojas-
sa kuin asiakkaassakin ko-
keilla jotain uutta tai tehdä 
muutoksia elämään.

– Hieronnan aikana saat-
taa olla puolitoistakin tuntia 
aikaa keskustella asioista, ja 
sellaisia tilanteita ei usein ar-
jessa tule. Monille hieronnas-
sa käymisessä merkittävin-
tä onkin sen kautta saatava 
henkinen kokemus.

MÄKÄRÄINEN ON AKTIIVI-
NEN sosiaalisessa medias-
sa, josta arveleekin ihmis-
ten löytäneen hänet. Hyvin-
vointaskon TikTok-tilillä on 
jo yli 9500 seuraajaa, ja uut-
ta sisältöä ilmestyy lähes jo-
ka päivä. 

– Monet alan yrittäjät 
ovat sosiaalisessa medias-
sa hillittyjä, mutta itse olen 
esillä täysillä ja omalla per-
soonallani. Jotkut voivat si-
tä vieroksua, mutta hillitty 
ilmaisu ei tukisi sitä visio-
ta, mikä minulle on yrityk-
seni tulevaisuudesta.

Helmikuussa perustettu Hyvinvoitasko tarjoaa hieronta-
palveluja.

TERHI OJAL A
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Yrittäjän YEL-maksu
on jopa 25 prosenttia
yrittäjän työtulosta
“Alivakuuttaminen yleisempää kuin ylivakuuttaminen”

 » Jarno Keskinen
 » Kiiminki-lehti

YRITTÄJÄ määrittelee itsel-
leen työtulon, jonka perus-
teella määräytyvät sekä va-
kuutusmaksu että eläke. 2 
500 euron kuukausityötu-
lon itselleen määritelleen 
yrittäjän tulisi maksaa elä-
kemaksua noin 600 euroa 
kuukaudessa. Työntekijän 
palkan perusteella makset-
tavat eläkemaksut ovat sa-
maa suuruusluokkaa, mut-
ta ero palkansaajan itsensä 
maksamiin eläkemaksuihin 
on melkoinen. Palkansaaja 
maksaa eläkemaksustaan 
noin 7 prosenttia ja työnan-
taja loput.

– Yrittäjä on itse itsen-
sä työnantaja, joten koko 
eläkevakuutusmaksu tulee 
yrittäjän maksettavaksi. 
Valtio kuitenkin tukee YEL-
maksuja, muuten ne olisivat 
korkeammat, yhteysjohtaja 
Jukka Welling Keskinäi-
nen Eläkevakuutusyhtiö Il-
marisesta kertoo.

SUOMALAINEN YRITTÄJÄ 
on eläketurvansa suhteen 
ennemmin ali- kuin yliva-
kuutettu. Viimeisinä yrit-
täjävuosina tappiin nostet-
tu YEL-maksu ei enää ehdi 
vahinkoa korjata.

– Hyvän eläkkeen saa, 
kun pitää työtulon koko 
yrittäjänäoloajan oikeal-
la tasolla. Viimeisten vuo-
sien työtulon nosto ei pal-
jon auta eläkkeen määrään. 
Eläkettä karttuu vuosittain 
1,5 prosenttia työtulosta, 
53–62-vuotiailla yrittäjil-
lä 1,7 prosenttia, Welling 
muistuttaa.

KORKEIDEN MAKSUJEN säi-
käyttäminä monet yrittäjät 
määrittelevät itselleen liian 
matalan työtulon. Ilmarisen 
vakuuttamien yrittäjien il-
moittama, keskimääräinen 
työtulo on vain 24 000 euroa 
vuodessa. Silloin eläkeva-
kuutusmaksut pysyvät pie-
nempinä, samoin kuin ker-
tyvä eläke.

– Ja muut sosiaalietuudet. 
Yrittäjien kannattaa muis-
taa, että YEL-työtulon pe-
rusteella määritellään esi-

merkiksi työkyvyttömyys-
eläke. Jos yrittäjä joutuu 
työkyvyttömyyden takia 
eläkkeelle, eläke lasketaan 
kuin hän olisi työskennel-
lyt vakiintuneella työtulol-
la eläkeikään saakka. Siten 
hän saa heti täyden eläk-
keen, Welling muistuttaa.

Myös Kelan maksamat 
sairaus- ja vanhempainpäi-
väraha lasketaan YEL-työ-
tulon perusteella.

Matalan työtulon määrit-
telyn syynä voi olla myös ha-
lu nostaa yrityksen tuotot 
pääomatulona eikä palkka-
na. Pääomatulot eivät kui-

tenkaan kerrytä eläkettä, jo-
ten eläkevuosien taloudelli-
nen turva on syytä varmis-
taa jotenkin muuten.

YEL-MAKSUT ovat täysin vä-
hennyskelpoisia verotukses-
sa. YEL-maksut hoitamalla 
yrittäjä siis siirtää osan yri-
tyksen tuloksesta verottajan 
ulottumattomiin.

Näin kertyvää eläkettä 
toki aikanaan verotetaan, 
mutta nyt maksetulle sum-
malle saa myös mukavan ko-
ron. Esimerkiksi nyt 600 eu-
roa kuussa maksava yrittäjä 
saa aikanaan noin 1 500 eu-

ron eläkkeen. Eläkettä mak-
setaan aikanaan koko elin-
iän, kyllin pitkään hengissä 
pysyttelemällä yrittäjä voi 
siis saada maksuilleen kel-
po tuoton. 

Epärealistisen korkean 
työtulon määrittely ei kui-
tenkaan ole sallittua eikä ta-
vallistakaan. Vaikka yrittä-
jä itse määrittää työtulonsa, 
tulisi sille aina löytyä jokin 
peruste.

– Liian korkeaa työtuloa 
ei saa käyttää ylimääräis-
ten sosiaalietuuksien hake-
miseen. Jos vaikka työtulo 
on nostettu 30 000 eurosta 
150 000 euroon, pitää työ-
tulon muutokselle olla sel-
keä peruste.

– Työttömyysturvan näkökulmasta YEL-työtulolla on myös väliä. Oikeus Kelan työttö-
myyspäivärahaan muodostuu, kun työtulo ylittää 12 564 euroa vuodessa. Myös yrittäjien 
työttömyyskassoissa YEL-työtulo vaikuttaa omaan työttömyysajan elintasoon, yhteys-
johtaja Jukka Welling Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta kertoo.

Hyvän eläkkeen saa, 
kun pitää työtulon 
koko yrittäjänäolo-
ajan oikealla tasol-
la. Viimeisten vuosi-
en työtulon nosto ei 
paljon auta eläkkeen 
määrään. Eläkettä 
karttuu vuosittain 1,5 
prosenttia työtulosta, 
53–62-vuotiailla yrit-
täjillä 1,7 prosenttia.”

Työtulo ei ole palkka
YRITTÄJÄLLÄ tulee olla 
määritelty työtulo, vaik-
ka hän ei nostaisi yrityk-
sestä lainkaan palkkaa. 
YEL-maksuja määriteltä-
essä ei seurata yrittäjän 
todellista palkkaa vaan 
vakuutusyhtiöön ilmoi-
tettua työtuloa.

Työtulon tulisi vastata 
yrittäjän todellisen työpa-
noksen arvoa.

– Yrittäjä voi määritellä 
työtulon arvioimalla, kuin-
ka paljon maksaisi palkkaa 
oman työnsä tekevälle si-

jaiselle bruttona, Ilmarisen 
Jukka Welling neuvoo.

Työtulon nostolle tulee 
myös voida esittää perus-
teet. 

Esimerkiksi oman työtu-
lon määrittäminen mak-
simiin eli runsaaseen 173 
000 euroon ei käy noin 
vain.

– Peruste voi olla vaikka 
yritystoiminnan laajene-
minen entistä suuremmak-
si ja siten yrittäjän työpa-
noksen kasvaminen, Juk-
ka Welling kertoo.

MIKKO K ÄKEL Ä

KOLUMNI

Korona jakaa
yrittäjät
kolmeen ryhmään
KESÄ on juuri nyt kuumim-
millaan, niin säiden puolesta 
kuin toivottavasti myös lo-
masesongista elantonsa te-
kevillä yrittäjillä. 

Me yrittäjät tiedämme, 
että joukossamme on nor-
maaliaikanakin yrittäjäys-
täviä, joilla menee vahvas-
ti ja niitä, joiden liiketoi-
minnassa on heikompi het-
ki. Tämä kuuluu yrittäjyy-
teen. Koronakriisi on koros-
tanut tätä: yrittäjien elo on 
jakautunut poikkeukselli-
sen vahvasti erilaisiin todel-
lisuuksiin. 

Koronakriisin takia yri-
tykset tarvitsevat edelleen 
tukea 

Ne meistä, joita korona, 
koronaan liittyvät rajoituk-
set ja ihmisten varovaisuus 
ovat kohdelleet kovimmin, 
ovat joutuneet elämään sy-
vää kriisiä jo pitkästi yli vuo-
den.

PAHIMMILLAAN tilanne 
saattaa olla se, että on teh-
ty investointeja ja otettu lai-
naa juuri ennen korona-ai-
kaa. Koronakriisin aikana 
on haettu lykkäyksiä mak-
suihin, käytetty säästöjä ja 
otettu mahdollisesti lainaa, 
jotta yritys selviäisi kriisin 
yli.

On aivan selvää, ettei hei-
dän kriisinsä pääty taudin 
nujertamiseen, sillä normaa-
liajan kustannusten lisäksi 
pitää pystyä selviytymään 
myös lainoista ja lykätyis-
tä maksuista. Tukeakin siis 
edelleen tarvitaan. Tämä on 
myös se viesti mitä Suomen 
Yrittäjät kertoo poliitikoille. 

ONNEKSI joukossamme on 
myös niitä yrittäjiä, joil-
le poikkeuksellinen aika 
on mahdollistanut liiketoi-
minnan suotuisan kehitty-
misen. Siirtyminen etäyh-
teyksiin on tehnyt mahdol-
liseksi käydä myyntineuvot-
teluja kansainvälisiin kilpai-
lijoihin verrattuna huomat-
tavasti aiempaa tasapuoli-
semmista asetelmista. Myös 
kotimarkkina on tarjonnut 
joillekin hyviä kasvumah-
dollisuuksia.

Myös toimintaansa kas-
vattaneiden tarinat on tär-
keä tunnistaa ja tuoda esil-
le, sillä ne osoittavat konk-
reettisesti sen, mitä tarkoit-
taa meille yrittäjille ominai-
nen luovuus, uusiutuminen 
ja sopeutumiskyky. 

KOLMANTEEN RYHMÄÄN 
kuuluvat ne yrittäjät, joil-

le yrityksiin koronakriisi 
ei vaikuttanut juuri miten-
kään. Kenties tilauskannat 
ovat lyhentyneet, etätyö li-
sääntynyt tai hankaluuksia 
on tullut esimerkiksi karan-
teenien vuoksi, mutta liike-
toiminta on kuitenkin rul-
lannut jotakuinkin aiem-
paan tahtiin.

Käymieni keskustelujen 
perusteella tässäkin tilan-
teessa olevat yrittäjät kui-
tenkin odottavat maailman 
pelkojen ja epävarmuuksien 
tasaantumista siinä missä 
muutkin. 

ALUKSI korona siis heitti pi-
meyden kerralla kaikkien 
silmille, mutta sen jälkee ke-
hitystä on tapahtunut mo-
neen suuntaan. Tämä mei-
dän tulee myös yrittäjäjär-
jestön toiminnassa ja vai-
kuttamisessa huomioida. 

Yhteistä on kuitenkin 
meidän yrittäjien suuri huo-
li Suomen tulevaisuudesta 
ja eritoten jäykkien raken-
teidemme aiheuttamista kil-
pailukykyongelmista sekä 
valtion velkaantumisesta ja 
sen yrityksille aiheuttamista 
kustannusten nousupaineis-
ta. Hallitsemattomaksi kas-
vava velkataakka vie paitsi 
mahdollisuudet investoin-
teihin, pahimmillaan myös 
päätösvallan omista asiois-
tamme. 

TÄMÄN HETKEN signaaleista 
tärkein on kuitenkin se, et-
tä rokotukset etenevät ja ro-
kotteiden teho näyttäisi ole-
van varsin hyvä. Jos tilanne 
jatkuu tällaisena, se enteilee 
seesteisempää tulevaisuut-
ta ja mahdollisuutta keskit-
tyä jälleen siihen miksi yrit-
täjiä olemme, eli omaan yri-
tystoimintaamme ja asiak-
kaidemme palvelemiseen. 

Kuulutpa mihin tahansa 
edellä mainituista yrittäjä-
ryhmistä, muista että et ole 
yksin! 

Jos mahdollista, meidän 
jokaisen kannattaa kesäl-
lä edes hetkeksi irrottau-
tua työstä ja levätä ja ren-
toutua. Jos kesä on sinul-
le liiketoiminnassasi kuu-
minta sesonkia, toivon kas-
sakoneesi hehkuvan heltei-
sen punaisena. 

Hyvää kesää siis meille jo-
kaiselle! Kohdataan yrittä-
jävetoisten yritysten kassa-
jonoissa!

Petri Salminen
puheenjohtaja 

Suomen Yrittäjät
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