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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Tulethan aurinko Kiiminkipäivillekin
NIIN se on aurinko hellinyt mei-

tä tänä kesänä, että ei ole tarvinnut haaveilla ulkomaanmatkoista
ja hiekkarannoista jossain lämpimässä. Ihan on riittänyt kun, kun
on avannut ulko-oven ja astunut
pihanurmelle.
Sen verran on itsellä kuitenkin
kiirettä piisannut töiden ja Kiiminkipäivien parissa, että vähille on
auringossa loikoilu jäänyt.
KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY jakoi ke-

vään päätteeksi koululaisille stipendejä ajatuksella ”Yritteliäisyys
on asenne, johon haluamme kannustaa”. Halusimme tänä vuonna muistaa kaikki alueemme koulut, eli jokaiseen Kiimingin ja Jäälin alueen kouluun jaettiin vähintään yksi stipendi.
Stipendien saajat valitaan aina
koulun toimesta ja me ohjeistamme, millä perusteella haluamme
stipendit jaettavan. Ehkäpä joku
näistä stipendin saaneista päättää
jossain vaiheessa alkaa yrittäjäksi
ja liittyy Suomen Yrittäjiin – ehkä
jopa tähän omaan paikallisyhdistykseemme Kiimingin Yrittäjiin.
MINUN ensimmäinen vuoteni tä-

män yhdistyksen puheenjohtajana on jo ylittänyt puolen välin ja
Kiiminkipäivien järjestelytkin ovat
saamassa loppuhuipennuksen, eli

on varsinaisen tapahtuman aika.
Kiiminkipäiväarpojen myyntikin päästiin aloittamaan ennakkoon. Tänä vuonna arvotaan jopa 9 kpl erinomaisia palkintoja,
joista varmasti löytyy jokaiselle jotain houkuttelevaa. Toivottavasti
moni ostaa arvan tai kaksi vaikka
ihan kannatuksen vuoksi ja näin
tukee tapahtuman järjestämistä.
Kiiminkipäivien kokoisessa tapahtumassa on paljon järjestelykuluja, vaikka moni taho onkin lähtenyt mukaan talkoisiin eri tavoin.
Unohtamattakaan ihmisiä, jotka
antavat oman henkilökohtaisen
työpanoksensa tapahtuman järjestämiseen ja mahdollistavat tapahtuman.
TOIVOTTAVASTI tapahtuman uu-

distuminen alueen osalta tuo kaivattua uudistusta Kiiminkipäiviin.
Oulun kaupunki on tehnyt ja tekee edelleen alueella muutoksia ja
näiden muutosten myötä olemme
päätyneet siirtämään tapahtuman
järjestettäväksi tennis- ja pesäpallokentän alueella.
Oulun kaupungin edustajien
kanssa on hyvässä yhteistyössä
käyty läpi mitä siellä on työnalla
sekä pohdittu miten aluetta voidaan käyttää ja mitkä ovat rajoitteet. Nyt vielä jännitetään, missä
vaiheessa työmaa tapahtuma-ai-

Kiiminkipäivien järjestelytkin ovat saamassa loppuhuipennuksen, eli on
varsinaisen tapahtuman
aika.
kaan loppujen lopuksi on.
KIIMINKIPÄIVISTÄ tulee tapahtuma ja sillä voi olla jatkumoa vain,
jos ihmisiä tulee paikalle. Siis tervetuloa Kiiminkipäiville! Luvassa on markkinameinikiä päivällä, kun torimyyjät myyvät tuotteitaan, yhdistykset esittelevät toimintaansa ja lavalla nähdään esityksiä laidasta laitaan.
Perjantai- ja lauantai-iltoina
musiikillisesta viihteestä lavalla
vastaavat dj ja livebändit. Yrittäjäyhdistyksen markkinaravintola esiintymislavan läheisyydessä
palvelee A-oikeuksin koko tapahtuman ajan. Tarjolla on edellisvuosien tapaan kylmiä juomia ja tänä
vuonna markkinaravintolasta saa
myös syötävää, kun illan päälle alkaa hiukomaan.
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Sirpa Runtti
yrittäjä
Kiimingin Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja

KOLUMNI

Onko sinusta mukava olla yrittäjänä?
ON monta syytä valita yrittäjyys,

toiset valitsevat sen vapauden
vuoksi, toisille yrittäjyys on veressä pienestä pitäen ja jotkut haluavat päättää omista töistään ja
toteuttaa unelmiaan omalla tavallaan.
Yrittäjän ja yrityksen elinkaareen mahtuu monta eri vaihetta,
yrittäjä kasvaa yrityksen mukana ja käy läpi monta merkkipaalua. Jossain vaiheessa voi kuitenkin tulla mieleen, että työ on rutinoitunutta ja se ei motivoi enää
samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Silloin on hyvä seisahtaa miettimään, olisiko aika tehdä muutos.
Mikäli kysymykseen vastaa kyllä,
on tärkeää miettiä, mihin suuntaan lähtee viemään yritystä.
YRITYSTÄ voi kasvattaa, omista-

juuteen voi tehdä muutoksia ja yrityksen voi myös myydä. Monesti
omistajanvaihdos lähtee liikkeel-

le satunnaisesta heitosta toisen
henkilön kanssa, ostajakandidaatti voi olla hyvinkin lähellä. Ostaja
voi olla työntekijä, tavarantoimittaja, asiakas, yhteistyökumppani
tai vaikkapa kilpailija.
Yrityksen myyjän kannattaakin
miettiä omaa lähipiiriään mahdollisena ostajana tai yrittäjä voi
kääntyä yritysvälittäjän puoleen,
joka hakee aktiivisesti ostajaa yritykselle.
SE, että yrittäjä myöntää itselleen,

että työ ei enää ole niin mielekästä kuin aikaisemmin, on yrityksen
toiminnalle hyvä asia. Mikäli yrittäjä pitkittää ja sinnittelee ilman
vaihtoehtojen läpikäymistä, huomaa pian, että yritystoiminnan
kannattavuus on laskenut.
Kun yritystoiminta ei ole enää
kannattaa, niin yritystä on vaikea
myydä. Yrittäjän on hyvä tarkkailla yritystään ostajan silmin, kuin-

ka houkutteleva ostokohde yritys
on? Mikä siitä tekisi entistä paremman? Nämä asiat voivat olla isompia prosessimuutoksia tai ne voivat olla pieniä viilauksia.
YRITYKSEN myyntivalmius näkyy

ostajalle hyvin nopeasti, myyjän
on hyvä tunnistaa yrityksen ostokunto. Jo pelkästään myyjän
asenne ja aktiivisuus vaikuttaa yrityksen myynnin onnistumiseen.
Mikäli myyjällä on dokumentaatio kunnossa, yrityksen prosessit ovat ajan tasalla, asiakkaista ja
mahdollisista työntekijöistä on pidetty hyvää huolta, myyjän omaa
roolia on kevennetty ja kirjanpidolliset asiat ovat viimeisen päälle hoidettu, yrityksen kiinnostus
nousee ostajan silmissä.
ISO PÄÄTÖS on takana, kun yritys

on päätetty myydä. Yrittäjän on
hyvä suunnata katsettaan yritys-

kaupan jälkeiseen aikaan.
Yrityskaupan jälkeen voi tehdä paljon uusia asioita. Yrityksen
myynyt yrittäjä voi perustaa uuden yrityksen toiselle toimialalle
tai jäädä työntekijäksi ostajalle.
Mikäli työelämä on takana, yrittäjä voi lähteä sparraamaan muita
yrittäjiä yrityskummin roolissa tai
hän voi keskittyä harrastukseensa. Vaihtoehtoja on valtava määrä,
jotka tarjoavat eri ajanviettomahdollisuuksia. Ole siis rohkea ja kysy
itseltäsi, onko aika muutokselle?
Tee testi ja saat nopeasti selville,
oletko valmis edistämään yrityksesi siirtämistä jatkajalle: https://
kasvavayritys.fi/omistajanvaihdos
Paula Pihlajamaa
Kirjoittaja on PohjoisPohjanmaan Yrittäjien
Omistajanvaihdos ilolla
-hankkeen projektipäällikkö.
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Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jussi Riikonen on tänä vuonna mukana Kiiminkipäivillä. Hänen mielestään erilaiset kyläjuhlat ovat monellakin tapaa tärkeitä tilaisuuksia sekä alueen yrityksille että ihmisille.

Kiiminkipäivien
merkitys on
alueellisesti tärkeä
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Jussi Riikonen
uskoo verkostoitumisen voimaan
» Teea Tunturi
» Kiiminki-lehti
ISO JA PERINTEINEN kylä-

tapahtuma antaa alueen
yrittäjille upean ympäristön tuoda toimintaansa esille oman ja lähialueen asukkaille.
Samalla paikallinen yrittäjäyhdistys saa parhaimmassa tapauksessa rahoitettua muuta toimintaansa ja
pystyy välillisesti vaikuttamaan jäsenmääräänsä sekä
tunnettuuteensa.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen pohtii, että esimerkiksi Kiiminkipäivissä voisi olla potentiaalia nykyistäkin enemmän
esitellä paikallisten yritysten palveluita.
– Kiimingin kaltaisilla
paikoilla on yllättävän paljon yrityksiä, joiden olemassaolosta paikalliset eivät tiedä. En heti osaa sanoa, mikä on se keino, jolla yrityksiä voisi tuoda kyläjuhlilla
esiin, mutta tilaisuus tähän
olisi selvästi olemassa, Riikonen sanoo.
KIIMINKIPÄIVIEN merkitystä

hän pitää alueellisesti erit-

Kylätapahtumat keräävät ihmisiä yhteen
ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta.
täin tärkeänä.
– Kylätapahtumat keräävät ihmisiä yhteen ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niihin tullaan kotipaikkakunnalle tapaamaan
tuttuja ja sukulaisia läheltä
ja kaukaa.
Riikonen on vieraillut Kiiminkipäivillä muutaman kerran ja hän kokee, että tapahtuma on iso ja tunnelma siellä on aina ollut hyvä. Myyjiä
on paikalla paljon ja paikallisia palveluitakin käytetään
siinä ohessa. Monipäiväisyys
ja se, että tapahtumia on aamusta iltaan, lisää Kiiminkipäivien näkyvyyttä.
SUURIN osa, eli noin 60 pro-

senttia suomalaisyrityksistä
on tällä hetkellä yksinyrittäjiä. Tämänkin suhteen yrittäjäyhdistykseen kuuluminen ja itsestään tiedottaminen on Riikosen mukaan
tärkeätä, sillä pienet yrityk-

set voivat verkostoituessaan
tarjota laajempia kokonaisuuksia ja saada näin uusia
asiakkaita sekä tuottaa kokonaan uusia palveluita.
Tällä hetkellä yrittäjät
painivat Suomessa työvoimapulan kanssa. Myös koronan jälkiseuraukset sekä Venäjän hyökkäyssota
Ukrainaan aiheuttaa valtavasti välillisiä vaikutuksia
myös pohjois-pohjalaisille
yrityksille.
– Ajat ovat epävakaat ja
haasteet monella tosi kovat.
JUSSI RIIKONEN toivoo, että

kaupungit ottaisivat päätöksenteossaan huomioon paikalliset yrittäjät ja yritykset
ja tekisivät systemaattista
yritysvaikutusten arviointia. Myös kaupungin ostolaskudatan avoimuus, joka
Oulussa on jo käytössä, on
osa sitä avoimuutta, joka lisää yrittäjämyönteisyyttä.
– Tulevassa sote-uudituksessa pelkona on, että paikallisille yrittäjille ei tarjota aitoa osallistumisen mahdollisuutta tuottaa palveluita. Pelkona tässä inhouseyhtiöittämisessä on se, että
hintataso nousee ja palvelun
taso laskee, Riikonen sanoo.

Yli 100 000 jäsentä
• Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään Suomen suurin ja jäsenyritysten työllistävällä
vaikutuksella mitattuna toiseksi suurin elinkeinoelämän järjestö.
• Jäseninä on 115 000
yritystä, joista työnantajana toimii 50 000.
• Suomen alle 90 000
työnantajayrityksestä lähes 60 prosenttia
kuuluu Suomen Yrittäjiin.
• Suomen Yrittäjien puheenjohtajana toimii
Petri Salminen ja toimitusjohtajana Mikael
Pentikäinen.
• Järjestö rakentuu lähes
400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 59 toimialajärjestöstä.
• Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjät (PPY) on yksi aluejärjestöistä. Siihen kuuluu 27 alueyhdistystä ja yli 4 100 jäsenyrittäjää.
• Lähteet: Yrittäjäsivustot.

Asianajotoimisto
Seppo Koukkula
Asianajaja, varatuomari, kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

Puh. 040 586 0076
mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt

www.seppokoukkula.fi
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Tuletko Kiiminkipäiville?

» Aliisa Alatossava
» Kiiminki-lehti

Kiiminki-lehti kävi Kiimingissä selvittämässä, ovatko ihmiset tulossa Kiiminkipäiville. Gallupissa kysyttiin myös
ovatko he aiemmin käyneet tapahtumassa ja millaiset odotukset heillä on tämän vuoden tarjonnalle.
A L II S A A L ATO S S AVA

Petra Salo ei ole käynyt Kiiminkipäivillä aiemmin, mutta
on menossa tänä vuonna katsastamaan tapahtumaan saadakseen selville, millainen energia Kiimingissä on.

Kaisla Pietilä on menossa Kiiminkipäiville ensimmäistä
kertaa. Tapahtumalta hän odottaa paikallisia tuotteita ja
tunnelmaa.

Erkki Laitinen ja Sinikka Hintz ovat joskus käyneet Kiiminkipäivillä, mutta viime käynnistä on jo tovi. – Ilman muuta
lähdemme käymään, Hintz sanoo tämän vuoden tapahtumasta. Paikalliset tuotteet ja mahdolliset ajanviettovinkit
eläkeläisille kiinnostavat paria eniten.

Nida Cinar on yleensä käynyt Kiiminkipäivillä, mutta ei tänä vuonna luultavasti ehdi paikalle poikkeamaan. Hänestä tapahtumassa on mukava kierrellä katselemassa kojuja
ja syödä jäätelöä.

Anne Herukka ei ole vielä ehtinyt päättää, onko menossa tämän vuoden Kiiminkipäiville. Joskus hänellä on tullut
tapahtumassa käytyä. Toiveena on aina hyvää säätä, sillä
vesisateessa ei ole kiva kierrellä kojuilla.

Jarmo Halmeelle, Sanna Heiskarille ja Hilma Heiskarille Kiiminkipäivät on tuttu tapahtuma, he käyvät siellä lähes vuosittain. Tänäkin vuonna porukka ajattelee käyvänsä katsomassa, josko paikalta löytyisi jotain hauskaa ohjelmaa.
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Kiiminkipäivillä nähdään
Pihanrakennus, lumityöt, maansiirtotyöt,
vaihtolavakuljetukset, maanrakennustyöt, puiden kaato,
ongelmapuiden kaato ja maa-ainestoimitukset.

» Teea Tunturi
» Kiiminki-lehti

teislaulun sekä eri esiintyjien muodossa. Mainittakoon,
että lauantaina Mikko AlaKIIMINKIPÄIVIEN monipuo- talo laulattaa yhteislauluja
liseen ohjelmaan on perin- Koitelissa Kiiminki-Seura
teisesti kuulunut erilaisia ki- ry:n järjestämässä tilaisuusailuja, kuten naulanlyönnin dessa. Lauantaina markkinaSM-kisat ja perunankuorin- alueen iltaohjelman lisäksi
nan SM-kisat. Nyt ohjelmas- myös Huttukylän nuorisosa on myös keppiheppakisat. seuralla järjestetään tanssit.
Näillä Kiiminkipäivillä keMarkkinoilla on viikonlonellä tahansa kävijällä on pun aikana myös esimerkikmahdollisuus osallistua ta- si vanhan esineistön näyttepahtumassa aidan yli käve- ly ja tietokilpailu, Kiimingin
lyn maailmanennätysyri- historian valokuvanäyttely,
tykseen. Tuossa Kiimingin palokaluston esittelyä sekä
Urheilijat ry:n järjestämäs- eri eläkeläisjärjestöjen ohsä tempauksessa kävellään jelmaa.
noin 20 metrin matkaa, josEduskunnan tervehdyksa on aitoja, jotka ylitetään sen tapahtumaan tuo sokävellen. Ennätykseen py- siaali- ja terveysministeri
ritään pitkäkestoisella, vii- Hanna Sarkkinen.
den tunnin suorituksella.
Sunnuntaina järjestetään
Kuka tahansa voi osallistua opastettu kotiseuturetki,
yritykseen haluamansa ajan jossa kuljetaan linja-autolverran.
la mielenkiintoisia kohteita.
Tarkempi ohjelma löytyy
KILPAILUJEN lisäksi Kiimin- tässä lehdessä olevasta ilkipäiviin kuuluu runsaasti moituksesta sekä osoitteesta
musiikkia muun muassa yh- www.kiiminkipaivat.fi

Kiiminkipäivien ohjelmassa on ollut perinteisen markkinamenon lisäksi monenlaista ohjelmaa ja kisailua.

Kiiminkipäivien alue uudistuu Kiiminkipuis
» Teea Tunturi
» Kiiminki-lehti

TEEA TUNTURI

KIIMINKIPÄIVÄT on perin-

teisesti järjestetty kirjaston,
nykyisen Syke-talon, edustalla. Oulun kaupungilla on
parhaillaan käynnissä Kiiminkipuiston remontointi, joka osaltaan vaikuttaa
myös Kiiminkipäivien tapahtuma-alueeseen. Kiiminkipäivät järjestetään tänä
vuonna Syke-talon, lukion
ja Kiiminkipuiston koulun
viereisen pesäpallonkentän
sekä entisen tenniskentän
ja niiden viereisillä alueilla.
Kiiminkipuiston remontti
alkoi jo viime vuonna. Alueen uusi keskusleikkipuisto
on rakennettu jo viime kesänä. Oulun kaupungin liikuntapalvelut rakennuttaa ulkokuntoilupuiston ja kuntoiluportaat kuluvan kesän aikana Kiiminkipuistoon. Lisäk-

Kiiminkipäivät järjestetään kuvassa vasemmalla näkyvällä alueella sekä kuvassa oikealla
olevan punaisen rakennuksen takana olevalla pesäpallokentällä.

si urheilualueelle valmistuu
muun muassa skeittialue ja
grillipaikka.

KIIMINKIPUISTON urhei-

lualueella on jo ennestään
pesäpallokenttä, tekonur-

mipintainen jalkapallokenttä, tenniskenttiä, kaukalo ja
huoltorakennus. Uusien lii-
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maailmanennätysyritys
A R K I S TO K U VA : K U VA K A R O

M U U T A R K I S TO K U VAT: K II M I N GI N Y R I T TÄ J ÄT RY J A R A N TA P O H J A

iston remontin myötä
kunta-alueiden rakentaminen on jo käynnissä, ja ensimmäinen osa urakasta
valmistuu arvion mukaan
elokuun alussa.
K okon a i s uudes s a a n
urakka saadaan valmiiksi
tämän hetken arvion mukaan syyskuun loppuun
mennessä. Kiiminkipuiston urheilualue tunnettiin
aiemmin Kiimingin urheilukeskuksen nimellä.
– Tavoitteena on että Kiiminki-päiviin mennessä keskeiset alueet olisivat rakennettuina siistiin kuntoon.
Tietojeni mukaan tenniskentälle tulee esiintymislava ja ravintola-alue sekä
pesäpallokentälle toimintaalue. Markkinamyyjiä tulee
pesiskentälle sekä kentän
edustan kivituhka-alueelle,
Oulun Infra -liikelaitoksen
kunnossapitovalvoja OutiMaria Kauppi kertoo.

KIIMINKIPÄIVIEN markkina-

alue on tapahtuman ajan rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä.
Polkupyörät ja muut kaksi- tai
kolmipyöräiset pyydetään jättämään niille tarkoitetuille paikoille alueen reunoilla.
Autot pyydetään jättämään lähistöltä löytyville
pysäköintialueille. Kiimingissä pysäköinti on ilmaista pysäköintiin tarkoitetuilla alueilla. Lähellä on mm.
Kiiminkipuiston koulun ja
kirjaston pysäköintialueet
sekä hieman kauempana Virastotalon pysäköintialue.
Kiiminkipäiville on helppo
tulla myös bussilla esimerkiksi Oulun suunnalta.
Kiiminkipuiston meneillään
oleva remontti muuttaa
myös Kiiminkipäivien aluetta. Kuvassa näkyvä leikkipuisto valmistui jo viime kesänä.

Kiiminkipuiston rakentamisen pitäisi olla valmis syyskuun
loppuun mennessä.
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Kiiminkipäivien markki
tullaan myymään lähel
» Terhi Ojala
» Kiiminki-lehti
KIIMINKIPÄIVILLÄ on joka

kesä tarjolla monenlaista
maistettavaa, ostettavaa ja
koettavaa. Markkina-alueelle saapuu myyjiä kojuineen
pitkienkin matkojen päästä,
ja osa heistä on ollut mukana Kiiminkipäivillä jo useiden vuosien ajan.
Yksi pitkäaikaisimmista Kiiminkipäivien yhteistyökumppaneista on Huttukylän Nuorisoseura. Nuorisoseuran talkooväestä on
vuosittain saatu markkinaalueelle järjestyksenvalvojia, ja lauantai-iltaisin seurantalolla on järjestetty pitkään myös Kiiminkipäivien
tanssit.
Nuorisoseuralla on vuosikymmenten ajan ollut
markkina-alueella myös
oma myyntikoju, josta saa
ostettua lämmintä lohikeittoa. Keittotalkoita vetävä
Saila Iisakka kertoo, että
lohikeittoa selvästi odotetaan markkinoilla joka vuosi. Keittoa saa nauttia paikan päällä leivän ja mehun
kanssa, ja sitä voi myös ostaa litrahinnalla omiin astioihin kotiin vietäväksi.
– Moni käy kysymässä jo
ennen kuin keittoa on saatu
paikalle, että milloin sitä saa
ostettua. Nykyvuosina keittoa keitetään myyntiin 120
litraa, eikä sitä usein jää yli,
Iisakka kertoo.
IISAKAN mukaan lohikeitto-

talkoissa on lauantain aikana kiinni viitisentoista ih-

mistä. Talkoot vaativat myös
paljon ennakkojärjestelyjä
viranomaisilmoituksineen
ja tukkutilauksineen.
– Myyntipäivänä keiton
keittäminen, myyminen,
kuljetukset ja markkinateltan pystytys sekä tuolien ja
pöytien kuljetus vaativat yllättävän ison porukan, eikä
pärjättäisi, jos talkoolaisia
olisi yksikään vähemmän.
Myyntipäivä kuitenkin
rullaa Iisakan mukaan aina
hyvin, kun ennakkojärjestelyt on tehty kunnolla. Iisakan mielestä keiton myynti
markkina-alueella on mukavaa puuhaa, ja myyntityön
lomassa markkinavieraiden
ja vanhojen tuttujen kanssa
ehtii vaihtaa muutaman sanankin. Vaikka keittokojulla
on vilkasta, ehtivät talkoolaiset pitää taukoja ja käydä
kiertämässä torialuettakin.
IIsakka odottaa tämänkin vuoden Kiiminkipäiviä
hyvillä mielin. Hän arvelee
myös muun talkooväen olevan positiivisilla mielillä.
– Olen itsekin todennäköisesti mukana keittämässä ja myymässä. Toivottavasti saadaan päiville mukava keli, jotta ihmiset pääsevät ruokailemaan ja ostamaan keittoa kotiin, Iisakka hymyilee.
MYÖS oululainen Pentti Su-

men on ollut mukana Kiiminkipäivien markkinoilla
pitkään, omien muistikuviensa mukaan noin kymmenkunta vuotta. Sumenin kojulta saa ostettua hodareita
ja makkaraa.

TERHI OJAL A

Saila Iisakka on useana vuonna organisoinut Huttukylän
Nuorisoseuran lohikeittotalkoita. Nuorisoseuran lohikeittoa
on saanut ostettua Kiiminkipäiviltä jo 80-luvun alusta asti.

– Toki tarjolla on myös
mehua ja limsaa. Grillimakkara on se hittituote, mutta
kesäisin menee paljon myös
juusto-pekonihodareita, Sumen kertoo.
Yksin markkinakojuaan
pyörittävä Sumen kiertää
markkinoita ja tapahtumia
ympäri vuoden. Kesäaikaan
heinäkuu ja elokuun alkupuoli ovat hänen kalenterissaan kiireisintä aikaa. Sume-

nilla on muutamia vakiintuneita tapahtumia, joissa hän
käy vuosittain.
– Kiiminkipäivien lisäksi
ainakin Tyrnävän perunamarkkinoilla ja Oulun syysmarkkinoilla on päästävä
käymään joka vuosi, Sumen
sanoo ja jatkaa:
– Torimyyntiin lähteminen vaatii aina ennakkosuunnittelua, jotta muistaa ottaa kaiken mukaan.

Yrittäjien markkinaravintola
» Terhi Ojala
» Kiiminki-lehti
KIIMINGIN YRITTÄJÄT on jo-

ka kesä pyörittänyt Kiiminkipäivien esiintymislavan läheisyydessä markkinaravintolaa. Aikaisemmin markkinaravintola on keskittynyt
ainoastaan juomatarjoiluun,
mutta tänä vuonna yrittäjät
laajentavat valikoimaa myös
ruokatuotteisiin.
– Tällä hetkellä suunnitelmissa on tehdä ruokapiste,
josta voi ostaa ainakin pyttipannua, neulamuikkuja sekä grillimakkaraa, kertoo
markkinaravintolasta vastaava Paula Paroll.

Parollin mukaan jo aiempina vuosina on pohdittu, pitäisikö markkinaravintolassa tarjoilla myös
ruokaa iltamyöhään alueella viihtyvälle markkinakansalle.
– Nyt yrittäjien hallituksessa on useampia ruoan kanssa toimivia yrittäjiä, niin ajatus pääsi viimein
konkretisoitumaan. Muut
markkina-alueen ruokamyyjät lähtevät usein jo aikaisemmin pois, joten on ihan
hyvä, että me juomaa tarjoavana tahona saamme järjestettyä asiakkaille myös
suolapalaa yön aikana, Paroll toteaa.

PAULA PAROLL kertoo, että

markkinaravintola työllistää joka vuosi yhteensä noin
parikymmentä talkoolaista.
Yrittäjäyhdistyksen jäsenistön lisäksi mukaan värvätään muun muassa yrittäjien
puolisoita ja perheenjäseniä.
– Onhan se aina aikamoinen puristus, mutta mitäpä
sitä ei kiiminkiläisten eteen
tekisi, nauraa Paroll.
Anniskelutiskin takana
häärivillekin Kiiminkipäivät
näyttäytyvät Parollin mukaan miellyttävänä ja iloisena tapahtumana. Erityisen
mukavaa hänestä on päästä moikkaamaan vanhoja
tuttavia myyntityön ohessa.
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kinoille
ltä ja kaukaa
samoja kasvoja näkyisikään.
Hiljaisina hetkinä ehdin aina itsekin nauttia markkinatunnelmasta ja kuulostella
mitä missäkin tapahtuu –
eihän markkinatyö saa liian vakavaa olla, virnistää
Sumen.
Asiakkaita hän vinkkaa
ottamaan markkinoille matkaan hyvän tuulen.
– Odotan Kiiminkipäiviä
jo itsekin mukavalla mielellä, ihan kuin joulua odottelisi, nauraa Sumen.
KAUEMPAA, Tampereen lä-

Kari Niemi saapuu Kiiminkipäiville paistamaan Kuusamon
muikkuja. Hän tuo mukanaan myös pomppulinnan, joka
usein herättää pienen markkinaväen huomion jo kaukaa.

Onneksi vuosien kokemuksen jälkeen homma menee jo
suurimmaksi osaksi omalla
painollaan.
SUMENIN mukaan Kiiminki-

päivillä hänen kojullaan käy
joka kerta muutamia vakiokasvoja juttelemassa ja nauttimassa makkarat.
– On ihanaa, että osa käy
ihan vaan porisemassakin
vaikka ei makkara maistui-

sikaan. Juttelu kuuluu työhön ja onkin markkinamyyjän hommassa yksi parhaista puolista.
Kiiminkipäiviltä Sumenille on jäänyt mieleen toimivuus ja monipuolinen ohjelma.
– Kiiminkipäivät ovat tapahtumakokonaisuutena
hyvin mukava ja onnistunut tapahtuma, ei kai siellä muuten vuodesta toiseen

hettyviltä asti, Kiiminkipäivien markkinoille saapuu
Kari Niemi. Myös Niemi on
Kiiminkipäivien vakiomyyjiä, ja hänen tuotteensa herättää ainakin perheen pienimpien huomion jo kaukaa.
– Tuon markkinoille lasten pomppulinnan ja liukumäen. Mahdollisesti tänä
vuonna otan mukaan myös
possujunan, jota on kovasti
toivottu, Niemi kertoo.
Lasten viihdykkeiden lisäksi Niemi pyörittää markkinoilla ruokapistettä, josta saa ostettua Kuusamon
muikkuja ja erilaisia grilliruokia.
– Olen tällainen monitoimiyrittäjä. Mukanani on tänä kesänä myös kaksi työntekijää, yksin tämän kaltaista toimintaa ei voi missään
nimessä pyörittää.
NIEMI kertoo, että pohjoi-

sen Suomen toritapahtumiin
kohdistuva reissu on hänelle
jokakesäinen perinne.
– Tänä kesänä saavun lau-

Kiiminkipäivät ovat
oikein mukavat markkinat ja esimerkiksi
sähköt ovat aina pelanneet moitteitta,
mikä on meidän toimintamme kannalta
välttämätöntä.
- Kari Niemi
antaiksi Kiiminkipäiville,
ja jatkan siitä sunnuntaiksi
Ranualle Hillamarkkinoille.
Olen jo aikaisemmin kesällä käynyt joissain markkinatapahtumissa, ja kyllä väkeä
on ollut hyvin liikkeellä, toteaa Niemi.
Niemen mielestä parasta
markkinamyyjän työssä on
vapaus, jota yrittäjän asema
tuo mukanaan. Hän nauttii myös erilaisten ihmisten tapaamisesta ja erilaisten paikkojen näkemisestä.
Kiiminkipäiviltä Niemi
muistaa Sumenin tavoin
sen, että päivien järjestelyt ovat olleet aina toimivat.
– Kiiminkipäivät ovat oikein mukavat markkinat ja
esimerkiksi sähköt ovat aina pelanneet moitteitta, mikä on meidän toimintamme kannalta välttämätöntä.
Kiimingissä myös pomppulinnan kanssa on ollut joka
vuosi vilskettä, Niemi muistelee.
– Odotan kyllä tänäkin
kesänä Kiiminkiin saapumista hyvillä mielin, mukava päästä taas liikkeelle, Niemi jatkaa hymyillen.

alle uusi aluevaltaus
A R K I S TO K U VA : T E E A T U N T U R I

Aikaisemmin markkinaravintola on keskittynyt ainoastaan juomatarjoiluun, mutta
tänä vuonna yrittäjät
laajentavat valikoimaa myös ruokatuotteisiin.
– Odotan tämänkin kesän Kiiminkipäiviä oikein
innokkaasti. Viime kesänä
huomasi, että koronatauon jälkeen oman kylän tapahtumaa on kyllä kaivattu kunnolla.

Paula Paroll vastaa Kiimingin yrittäjäyhdistyksen markkinaravintolan toiminnasta.
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Livemusiikkia markkin
kansalle iltamyöhään
» Terhi Ojala
» Kiiminki-lehti
KIIMINKIPÄIVIEN illan oh-

jelmaan on aina kuulunut livemusiikki, eikä tämäkään
vuosi ole poikkeus. Tämän
vuoden tapahtumassa viihdyttävät monipuoliset esiintyjät, joiden joukkoon mahtuu myös runsaasti paikallista osaamista.
Kiiminkipäivien perjantai-illan ensimmäisenä musiikkiesiintyjänä lavalle nousee Unelmien Ukkomiehet
-yhtye. Yhtye koostuu viidestä jäsenestä, joista valtaosa asustaa Kiimingin ja
Jäälin alueella. Yhtyeeseen
kuuluvat basisti Riku Pallari, rumpali Mikko Lämsä, kitaristi Seppo Kälkäjä,
toinen kitaristi sekä taustavokalisti Antti Koskelo sekä pääsolisti Juhani “Junnu” Ihme. Yhtyettä manageroi kiiminkiläinen Jari
Kakko.

Tervetuloa maistamaan

6
SU

8.
.–7.

LA

–

CREME DE TOTTIS

5€

Creme de Tottis
ja kahvi
Norm. 6 €

LähiStoppi

LähiStoppi Kiiminki

Kauppareitti 2
MA–LA 7–22, SU 10–22

Unelmien Ukkomiehet -yhtyeen jäsenet tulevat suurimmaksi osaksi Jäälistä ja Kiimingistä.
SOLISTI Junnu Ihmeen mu-

kaan Unelmien Ukkomiehet -yhtye syntyi pari vuotta sitten alun perin akustisena aloittaneen kokoonpanon ympärille.
– Akustisten keikkojen
pohjalta alkoi syntyä tilausta myös bändikokoonpanolle. Löysimme nopeasti Rikun ja Mikon ryhmään mukaan, ja siitä lähtien akustinen tunnelmointi sekä bändisovitukset ovat kulkeneet
rinnakkain, Ihme kertoo.
Unelmien Ukkomiehet oli
alun perin vitsillä heitetty
työnimi, joka kuitenkin jäi
bändille käyttöön vakituisesti.
– Ollaan sen verran omahyväistä sakkia, että huomattiin, että taidetaan oikeasti ollakin unelmien ukkomiehiä. Tätä ei kyllä keneltäkään ulkopuoliselta
tai vastakkaisen sukupuolen edustajalta olla varmistettu, nauraa Ihme, ja täydentää:
– Toisaalta nimi kuvastaa myös tietyllä tapaa pysyvyyttä ja sellaisia arvoja, joiden eteen kaikki teemme yksilöinä töitä – välillä
onnistuen ja välillä vähän
kontaten.
IHME kertoo, että yhtye
keikkailee noin kerran
kuussa ja kokoontuu treenaamaan kerran viikossa.
Unelmien Ukkomiehet on
soittanut hyvin paljon yksityiskeikkoja, joiden sisältöön keikan tilaaja saa hyvin paljon vaikuttaa. Siksi
bändin repertuaari on melko
laaja, eikä genrerajoja niinkään ole.
– Tykkäämme haastaa itseämme ja soittaa musiikkia laidasta laitaan. Yhtyeen jäsenillä on melko erilaiset taustat musiikin pa-

rissa, joten toisen epämukavuusalue voikin olla toisen kotikenttä.
– Soitamme harrastuspohjalta, joten bändissä
olemisen täytyy olla kaikille jäsenille mukavaa ja siksi
myös joustetaan, täydentää
basisti Riku Pallari.
Yhtye on alkanut tehdä
myös omia kappaleita. Ne
painottuvat Ihmeen mukaan
suomenkielisen pop-rockin
linjaan.
– Jonkin verran olemme
esittäneet omia biisejä keikoilla, ja myös Kiiminkipäivillä kuullaan mahdollisesti
pari meidän omaa kappaletta, paljastaa Ihme.
KIIMINKIPÄIVÄT on suurim-

malle osalle bändiläisistä tuttu tapahtuma. Useimmille
yhtyeen jäsenille esiintyminen Kiiminkipäivillä on kuitenkin ensimmäinen laatuaan, ainoastaan Junnu Ihme
ja rumpali Mikko Lämsä ovat
aikaisemmin olleet tapahtumassa esiintyjän roolissa.
– Toivotaan, että väki löytää tiensä yleisöön kun ollaan niin sanotusti paikallinen bändi ja meillä on Kiimingin alueella paljon tuttujakin. Kiimingin ja Jäälin
alueella on paljon hyviä musiikintekijöitä, joten on mukavaa, että paikallisissa tapahtumissa annetaan lavatilaa, Ihme pohtii.
Unelmien Ukkomiehet lupaavat soittaa Kiiminkipäivillä meneviä, tuttuja ja mukana laulettavia kappaleita.
– Ehkä joku rouheampikin leka saadaan väliin soitettua, lupailee Ihme virnistäen.
Unelmien Ukkomiesten
jälkeen perjantaina Kiiminkipäivien lavan valloittaa oululainen Chug Peril
-hevibändi. Loppuhuipen-

nuksena lavalle nousee Woyzeck, joka tituleeraa itseään Suomen rankimmaksi
showbändiksi.
LAUANTAI-ILLAN pääesiinty-

jäksi on kiinnitetty Aki Mikkonen & Mentaaliveljet -kokoonpano. Aki Mikkonen
on noin vuosi sitten Jääliin muuttanut pitkän linjan muusikko, joka on soittanut erilaisissa kokoonpanoissa jo 15-vuotiaasta asti.
– Kiinnostus musiikkiiin on luultavasti tullut isäni
kautta, hän lauloi jo 60-luvulla rokkia eri bändeissä.
Kasvoin rock n’ rollin pariin
– kuuntelin lapsenakin lastenlaulujen sijasta Elvistä
ja Rolling Stonesia, muistelee Mikkonen.
Mikkonen sanoittaa omia
kappaleitaan, ja on julkaissut omia biisejä esimerkiksi Spotifyssa. Mikkosen oma
musiikillinen tyyli kallistuu
suomirockin puolelle. Bändi- ja soolokeikkojen aikana Mikkonen soittaa mielellään myös cover-kappaleita. Kiiminkipäiville Aki
Mikkonen saapuu esiintymään ensimmäistä kertaa,
vaikka tapahtuma muuten
tuttu miehelle onkin.
– Viime vuonna kävin karaoketeltassa laulamassa yhden biisin, mutta sitä ei varmaan esiintymiseksi lasketa,
Mikkonen nauraa, ja jatkaa:
– Rakastan soittaa erilaisissa kesätapahtumissa ja
esimerkiksi festareilla. Niissä kuulee kaikki soittimet
hyvin ja saa esiintyä ulkoilmassa. Siksi odotukset ovat
korkealla myös Kiiminkipäivien suhteen.
LAUANTAINA Mikkonen

hyppää lavalle jopa kahteen
kertaan – iltapäivällä hän
laulattaa markkinakansaa
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nan asti
yhteislaulutilaisuuden merkeissä, ja illalla vuorossa on
esiintyminen bändin kanssa.
– Yhteislaulutilaisuudessa lauletaan niin sanottuja suomiklassikoita, kuten
Juicea ja Baddingia. kenties
mukaan eksyy pari englanninkielistäkin kappaletta,
Mikkonen paljastaa.
Myös iltahämärän bändikeikalla panostetaan kotimaiseen musiikkiin. Mikkosen mukaan keikalla kuullaan sekä hänen omia kappaleitaan että cover-versiointeja suosituista suomirockin kappaleista. Tavoitteena on ollut luoda kaiken
ikäisiä viihdyttävä ja mukaansa tempaava settilista.
– Illan erikoisyllätyksenä
esitämme hard rock -version Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen -kappaleesta. Tätä kappaletta emme ole keikoilla soittaneet
koskaan aiemmin. Omalla versiollamme haluamme
kunnioittaa Kuoppamäkeä
muusikkona sekä osoittaa,
kuinka rakkaita Suomi sekä
tietysti Kiiminki ovat meille, kertoo Mikkonen.
Yhtyeen tavoitteena on
saada lauantai-illan yleisö
mukaan juhlimaan, laulamaan ja tanssimaan. Myös
bändin kanssa esiintyessään
Mikkonen tykkää laulattaa
yleisöä mukana.
– Varsinaisen konserttiesiintymisen sijaan näkisin
että keikkamme on enemmänkin kesäjuhla tai iltama, haluamme tuoda Kiiminkipäiville mukanamme
festarifiilistä.
Aki Mikkonen & Mentaaliveljet -yhtyeen lisäksi lauantaina aamupäivällä esiintyy oululainen laulaja-lauluntekijä Eereka. Illalla yleisöä viihdyttää myös Dj Esc.
TERHI OJAL A
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Oulun tunnetuin konduktööri
saapuu juontamaan
TERHI OJAL A

» Terhi Ojala
» Kiiminki-lehti
KIIMINKIPÄIVÄT saavat tänä

vuonna aivan uuden juontajan, joka kuitenkin saattaa
alueen asukkaille olla jo ennestään tuttu näky. Jääliläinen Reijo Pulli sai itselleen
juontajan pestin vaimonsa
Kirsin kautta, joka on mukana Kiimingin Yrittäjien
hallituksessa.
– Kiiminkipäivillä on ollut loistavia vakiojuontajia, jotka kuitenkin monen
vuoden rupeaman jälkeen
jo mielellään antavat pestinsä eteenpäin. Yrittäjät sitten kysyivät minulta, alkaisinko hommaan, kertoo Reijo Pulli.
Pulli kertoo harkinneensa juontopestin vastaanottamista tarkkaan.
– Mietin, että onkohan
juontaminen meikäläisen laji, mutta lopulta päätin lähteä
mukaan ja ottaa kokemuksen
opin kannalta. Katsotaan,
miten käy, hymyilee Pulli pilke silmäkulmassaan.
PULLI on ansainnut itsel-

leen tittelin “Oulun kuuluisin konduktööri” Radalla-tvohjelman kautta. Pulli esiintyi rautatieläisten työarkea
kuvaavan sarjan kahdella
kaudella. Tv-sarjan kautta
Pullista tuli nopeasti tunnettu ja pidetty hahmo.
– Kun sarja alkoi pyörimään, ihmiset yllättävän
paljon tunnistivat minua.
Eniten yllätti, että myös
nuoremmat ihmiset tulivat
moikkaamaan ja pyytämään
yhteiskuviin.
Pulli on jäänyt eläkkeelle konduktöörin virasta viime kesänä.
– Rautateiltä eläköitymi-

Reijo Pulli tunnistetaan toisinaan edelleen televisiosta tutuksi konduktööriksi. Tänä kesänä hän nousee Kiiminkipäivien lavalle juontajan roolissa.

sen jälkeen aloin miettiä, että en halua vielä jäädä kotiin.
Perustin uudelleen aikoinaan
olemassa olleen toiminimeni, Rakennuspalvelu Reken,
ja olen tehnyt sitten rakennusalan töitä. En ota työstä
kuitenkaan stressiä – teen
töitä niin paljon kuin jaksan
ja silloin kun huvittaa.
Vaikka Pullia ei ollakaan
nähty TV:ssä tai junan vaunuissa matkalippuja kyselemässä pitkään aikaan, edelleen toisinaan joku tunnistaa hänet Radalla-sarjan
konduktööriksi.
– Joku joskus sanoi, että se on viisi vuotta ja sitten julkisuus loppuu. Hetken tässä siis saa vielä odotella, nauraa Pulli.
VOISI kuvitella, että tv-kas-

voa lavalle juontajaksi kipuaminen ei jännittäisi juurikaan. Pulli kuitenkin toteaa, että uudet asiat jännittävät häntä aina.
– En ole koskaan aikaisemmin juontanut, mutta
VR:llä työskennellessäni toimin kouluttajana. Uskon, että siitä on myös juontami-

sessa hyötyä. Haluan tehdä
itselleni hyvät lunttilaput
valmiiksi ja varautua juontamiseen huolella, olen sen
verran ennakoiva persoona.
Jännitystä helpottaa, että Kiiminkipäivät ovat Pullille muuten tuttu ja mieluinen tapahtuma, jossa on tullut käytyä aina kun se on ollut mahdollista.
– Edesmennyt isäukkoni
sanoi aina, että Kiiminkipäiviä ei ohiteta, ja ainakin
lättykahvit käydään nauttimassa.
Viime kesänä Pulli oli päivillä mukana talkoolaisena
muun muassa baarin puolella.
– Kävin silloin myös autolla noutamassa Pauli Hanhiniemen Kemistä esiintymään Kiiminkipäiville. Se
oli ikimuistoinen kokemus,
eikä niinkään tavanomainen talkoohomma, hymyilee Pulli.
Myös tämän kesän Kiiminkipäiviä Pulli odottaa
iloisin ja positiivisin tunnelmin, ja toivoo paikalle sankoin joukoin alueen asukkaita nauttimaan markkinapäivistä.

RAKETTIVAPAA
OULUZONELLA

Kaikki lemmikkieläimet ovat
tervetulleita nauttimaan
rakettivapaasta
uudestavuodesta!
Aikuisten
ateriavaihtoehdot
• Juustoateria
• Pekoniateria
• Kerrosateria
• Kana-ateria

Ateria sisältää

hampurilaisen, ranskalaiset
ja juoman (0.4/0.3L)

20€
2+2 ateriaa

Aki Mikkonen nousee Kiiminkipäivien lavalle lauantaina. Iltapäivällä hän vetää
yhteislauluhetken ja illalla
esiintyy Mentaaliveljet-kokoonpanon kanssa.

2 aikuisten ateriaa + 2 lasten ater
Tarjous voimassa 30.7. asti!
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