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KOLUMNI

Onko sinusta mukava olla yrittäjänä?
ON monta syytä valita yrittäjyys, 
toiset valitsevat sen vapauden 
vuoksi, toisille yrittäjyys on ve-
ressä pienestä pitäen ja jotkut ha-
luavat päättää omista töistään ja 
toteuttaa unelmiaan omalla ta-
vallaan.

Yrittäjän ja yrityksen elinkaa-
reen mahtuu monta eri vaihetta, 
yrittäjä kasvaa yrityksen muka-
na ja käy läpi monta merkkipaa-
lua. Jossain vaiheessa voi kuiten-
kin tulla mieleen, että työ on ru-
tinoitunutta ja se ei motivoi enää 
samalla tavalla kuin aikaisemmin. 
Silloin on hyvä seisahtaa mietti-
mään, olisiko aika tehdä muutos. 
Mikäli kysymykseen vastaa kyllä, 
on tärkeää miettiä, mihin suun-
taan lähtee viemään yritystä.

YRITYSTÄ voi kasvattaa, omista-
juuteen voi tehdä muutoksia ja yri-
tyksen voi myös myydä. Monesti 
omistajanvaihdos lähtee liikkeel-

le satunnaisesta heitosta toisen 
henkilön kanssa, ostajakandidaat-
ti voi olla hyvinkin lähellä. Ostaja 
voi olla työntekijä, tavarantoimit-
taja, asiakas, yhteistyökumppani 
tai vaikkapa kilpailija.

Yrityksen myyjän kannattaakin 
miettiä omaa lähipiiriään mah-
dollisena ostajana tai yrittäjä voi 
kääntyä yritysvälittäjän puoleen, 
joka hakee aktiivisesti ostajaa yri-
tykselle. 

SE, että yrittäjä myöntää itselleen, 
että työ ei enää ole niin mielekäs-
tä kuin aikaisemmin, on yrityksen 
toiminnalle hyvä asia. Mikäli yrit-
täjä pitkittää ja sinnittelee ilman 
vaihtoehtojen läpikäymistä, huo-
maa pian, että yritystoiminnan 
kannattavuus on laskenut.

Kun yritystoiminta ei ole enää 
kannattaa, niin yritystä on vaikea 
myydä. Yrittäjän on hyvä tarkkail-
la yritystään ostajan silmin, kuin-

ka houkutteleva ostokohde yritys 
on? Mikä siitä tekisi entistä parem-
man? Nämä asiat voivat olla isom-
pia prosessimuutoksia tai ne voi-
vat olla pieniä viilauksia. 

YRITYKSEN myyntivalmius näkyy 
ostajalle hyvin nopeasti, myyjän 
on hyvä tunnistaa yrityksen os-
tokunto. Jo pelkästään myyjän 
asenne ja aktiivisuus vaikuttaa yri-
tyksen myynnin onnistumiseen.

Mikäli myyjällä on dokumen-
taatio kunnossa, yrityksen proses-
sit ovat ajan tasalla, asiakkaista ja 
mahdollisista työntekijöistä on pi-
detty hyvää huolta, myyjän omaa 
roolia on kevennetty ja kirjanpi-
dolliset asiat ovat viimeisen pääl-
le 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 teh-

dä paljon uusia asioita. Yrityksen 
myynyt yrittäjä voi perustaa uu-
den yrityksen toiselle toimialalle 
tai jäädä työntekijäksi ostajalle. 
Mikäli työelämä on takana, yrit-
täjä voi lähteä sparraamaan muita 
yrittäjiä yrityskummin roolissa tai 
hän voi keskittyä harrastukseen-
sa. Vaihtoehtoja on valtava määrä, 
jotka tarjoavat eri ajanviettomah-
dollisuuksia. Ole siis rohkea ja kysy 
itseltäsi, onko aika muutokselle?

Tee testi ja saat nopeasti selville, 
oletko valmis edistämään yrityk-
sesi siirtämistä jatkajalle: https://
kasvavayritys.fi/omistajanvaihdos

Paula Pihlajamaa
Kirjoittaja on Pohjois-

Pohjanmaan Yrittäjien 
Omistajanvaihdos ilolla

-hankkeen projektipäällikkö.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Tulethan aurinko Kiiminkipäivillekin
NIIN se on aurinko hellinyt mei-
tä tänä kesänä, että ei ole tarvin-
nut haaveilla ulkomaanmatkoista 
ja hiekkarannoista jossain lämpi-
mässä. Ihan on riittänyt kun, kun 
on avannut ulko-oven ja astunut 
pihanurmelle.

Sen verran on itsellä kuitenkin 
kiirettä piisannut töiden ja Kiimin-
kipäivien parissa, että vähille on 
auringossa loikoilu jäänyt.

KIIMINGIN YRITTÄJÄT RY jakoi ke-
vään päätteeksi koululaisille sti-
pendejä ajatuksella ”Yritteliäisyys 
on asenne, johon haluamme kan-
nustaa”. Halusimme tänä vuon-
na muistaa kaikki alueemme kou-
lut, eli jokaiseen Kiimingin ja Jää-
lin alueen kouluun jaettiin vähin-
tään yksi stipendi. 

Stipendien saajat valitaan aina 
koulun toimesta ja me ohjeistam-
me, millä perusteella haluamme 
stipendit jaettavan. Ehkäpä joku 
näistä stipendin saaneista päättää 
jossain vaiheessa alkaa yrittäjäksi 
ja liittyy Suomen Yrittäjiin – ehkä 
jopa tähän omaan paikallisyhdis-
tykseemme Kiimingin Yrittäjiin.

MINUN ensimmäinen vuoteni tä-
män yhdistyksen puheenjohtaja-
na on jo ylittänyt puolen välin ja 
Kiiminkipäivien järjestelytkin ovat 
saamassa loppuhuipennuksen, eli 

on varsinaisen tapahtuman aika.
 Kiiminkipäiväarpojen myynti-

kin päästiin aloittamaan ennak-
koon. Tänä vuonna arvotaan jo-
pa 9 kpl erinomaisia palkintoja, 
joista varmasti löytyy jokaiselle jo-
tain houkuttelevaa. Toivottavasti 
moni ostaa arvan tai kaksi vaikka 
ihan kannatuksen vuoksi ja näin 
tukee tapahtuman järjestämistä. 

Kiiminkipäivien kokoisessa ta-
pahtumassa on paljon järjestelyku-
luja, vaikka moni taho onkin lähte-
nyt mukaan talkoisiin eri tavoin. 
Unohtamattakaan ihmisiä, jotka 
antavat oman henkilökohtaisen 
työpanoksensa tapahtuman jär-
jestämiseen ja mahdollistavat ta-
pahtuman.

TOIVOTTAVASTI tapahtuman uu-
distuminen alueen osalta tuo kai-
vattua uudistusta Kiiminkipäiviin. 
Oulun kaupunki on tehnyt ja te-
kee edelleen alueella muutoksia ja 
näiden muutosten myötä olemme 
päätyneet siirtämään tapahtuman 
järjestettäväksi tennis- ja pesäpal-
lokentän alueella. 

Oulun kaupungin edustajien 
kanssa on hyvässä yhteistyössä 
käyty läpi mitä siellä on työnalla 
sekä pohdittu miten aluetta voi-
daan käyttää ja mitkä ovat rajoit-
teet. Nyt vielä jännitetään, missä 
vaiheessa työmaa tapahtuma-ai-

kaan loppujen lopuksi on.

KIIMINKIPÄIVISTÄ tulee tapahtu-
ma ja sillä voi olla jatkumoa vain, 
jos ihmisiä tulee paikalle. Siis ter-
vetuloa Kiiminkipäiville! Luvas-
sa on markkinameinikiä päiväl-
lä, kun torimyyjät myyvät tuot-
teitaan, yhdistykset esittelevät toi-
mintaansa ja lavalla nähdään esi-
tyksiä laidasta laitaan.

 Perjantai- ja lauantai-iltoina 
musiikillisesta viihteestä lavalla 
vastaavat dj ja livebändit. Yrittä-
jäyhdistyksen markkinaravinto-
la esiintymislavan läheisyydessä 
palvelee A-oikeuksin koko tapah-
tuman ajan. Tarjolla on edellisvuo-
sien tapaan kylmiä juomia ja tänä 
vuonna markkinaravintolasta saa 
myös syötävää, kun illan päälle al-
kaa hiukomaan.

Sirpa Runtti
yrittäjä

Kiimingin Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja

Kiiminkipäivillä on pitkät perinteet.Ohjelmailmoitus vuodelta 1974.

Kiiminkipäivien järjeste-
lytkin ovat saamassa lop-
puhuipennuksen, eli on 
varsinaisen tapahtuman 
aika.
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Asianajotoimisto
Seppo Koukkula

Asianajaja, varatuomari, kaupanvahvistaja

Käyntiosoite: Tuohimaantie 19, 90900 Kiiminki

mm. perhe- ja perintöasiat,
riita- ja rikosasiat, velkajärjestelyt

www.seppokoukkula.fi

Puh. 040 586 0076

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jussi Riikonen on tänä vuonna mukana Kiiminkipäivillä. Hänen mieles-
tään erilaiset kyläjuhlat ovat monellakin tapaa tärkeitä tilaisuuksia sekä alueen yrityksille että ihmisille.

TEEA TUNTURI

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 ympäris-
tön tuoda toimintaansa esil-
le oman ja lähialueen asuk-
kaille. 

Samalla paikallinen yrit-
täjäyhdistys saa parhaim-
massa tapauksessa rahoitet-
tua muuta toimintaansa ja 
pystyy välillisesti vaikutta-
maan jäsenmääräänsä sekä 
tunnettuuteensa. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien hallituksen puheen-
johtaja Jussi Riikonen poh-
tii, että esimerkiksi Kiimin-
kipäivissä voisi olla potenti-
aalia nykyistäkin enemmän 
esitellä paikallisten yritys-
ten palveluita. 

– Kiimingin kaltaisilla 
paikoilla on yllättävän pal-
jon yrityksiä, joiden olemas-
saolosta paikalliset eivät tie-
dä. En heti osaa sanoa, mi-
kä on se keino, jolla yrityk-
siä voisi tuoda kyläjuhlilla 
esiin, mutta tilaisuus tähän 
olisi selvästi olemassa, Rii-
konen sanoo. 

KIIMINKIPÄIVIEN merkitystä 
hän pitää alueellisesti erit-

täin tärkeänä. 
– Kylätapahtumat kerää-

vät ihmisiä yhteen ja lisää-
vät yhteenkuuluvuuden tun-
netta. Niihin tullaan koti-
paikkakunnalle tapaamaan 
tuttuja ja sukulaisia läheltä 
ja kaukaa. 

Riikonen on vieraillut Kii-
minkipäivillä muutaman ker-
ran ja hän kokee, että tapah-
tuma on iso ja tunnelma siel-
lä on aina ollut hyvä. Myyjiä 
on paikalla paljon ja paikal-
lisia palveluitakin käytetään 
siinä ohessa. Monipäiväisyys 
ja se, että tapahtumia on aa-
musta iltaan, lisää Kiiminki-
päivien näkyvyyttä.

SUURIN osa, eli noin 60 pro-
senttia suomalaisyrityksistä 
on tällä hetkellä yksinyrittä-
jiä. Tämänkin suhteen yrit-
täjäyhdistykseen kuulumi-
nen ja itsestään tiedotta-
minen on Riikosen mukaan 
tärkeätä, sillä pienet yrityk-

set voivat verkostoituessaan 
tarjota laajempia kokonai-
suuksia ja saada näin uusia 
asiakkaita sekä tuottaa ko-
konaan uusia palveluita. 

Tällä hetkellä yrittäjät 
painivat Suomessa työvoi-
mapulan kanssa. Myös ko-
ronan jälkiseuraukset se-
kä Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan aiheuttaa valta-
vasti välillisiä vaikutuksia 
myös pohjois-pohjalaisille 
yrityksille. 

– Ajat ovat epävakaat ja 
haasteet monella tosi kovat. 

JUSSI RIIKONEN toivoo, että 
kaupungit ottaisivat päätök-
senteossaan huomioon pai-
kalliset yrittäjät ja yritykset 
ja tekisivät systemaattista 
yritysvaikutusten arvioin-
tia. Myös kaupungin osto-
laskudatan avoimuus, joka 
Oulussa on jo käytössä, on 
osa sitä avoimuutta, joka li-
sää yrittäjämyönteisyyttä.

– Tulevassa sote-uudituk-
sessa pelkona on, että pai-
kallisille yrittäjille ei tarjo-
ta aitoa osallistumisen mah-
dollisuutta tuottaa palvelui-
ta. Pelkona tässä inhouse-
yhtiöittämisessä on se, että 
hintataso nousee ja palvelun 
taso laskee, Riikonen sanoo.

Kylätapahtumat ke-
räävät ihmisiä yhteen 
ja lisäävät yhteenkuu-
luvuuden tunnetta.

Yli 100 000 jäsentä
• Suomen Yrittäjät on jä-

senmäärältään Suo-
men suurin ja jäsenyri-
tysten työllistävällä 
vaikutuksella mitattu-
na toiseksi suurin elin-
keinoelämän järjestö.

• Jäseninä on 115 000 
yritystä, joista työnan-
tajana toimii 50 000.

• Suomen alle 90 000 
työnantajayritykses-
tä lähes 60 prosenttia 
kuuluu Suomen Yrit-
täjiin.

• Suomen Yrittäjien pu-
heenjohtajana toimii 
Petri Salminen ja toi-
mitusjohtajana Mikael 
Pentikäinen.

• Järjestö rakentuu lähes 
400 paikallisyhdistyk-
sestä, 20 aluejärjes-
töstä ja 59 toimialajär-
jestöstä.

• Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät (PPY) on yk-
si aluejärjestöistä. Sii-
hen kuuluu 27 alueyh-
distystä ja yli 4 100 jä-
senyrittäjää.

• Lähteet: Yrittäjäsivus-
tot.
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Tuletko Kiiminkipäiville?
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.

 » Aliisa Alatossava
 » Kiiminki-lehti

Petra Salo ei ole käynyt Kiiminkipäivillä aiemmin, mutta 
on menossa tänä vuonna katsastamaan tapahtumaan saa-
dakseen 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 Kiimin-
kipäivillä, mutta viime käynnistä on jo tovi. – Ilman muuta 
lähdemme käymään, Hintz sanoo tämän vuoden tapahtu-
masta. Paikalliset tuotteet ja mahdolliset ajanviettovinkit 
eläkeläisille kiinnostavat paria eniten.

Nida Cinar on yleensä käynyt Kiiminkipäivillä, mutta ei tä-
nä vuonna luultavasti ehdi paikalle poikkeamaan. Hänes-
tä tapahtumassa on mukava kierrellä katselemassa kojuja 
ja syödä jäätelöä.

Anne Herukka ei ole vielä ehtinyt päättää, onko menos-
sa 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 Kii-
minkipäivät on tuttu tapahtuma, he käyvät siellä lähes vuo-
sittain. Tänäkin vuonna porukka ajattelee käyvänsä katso-
massa, josko paikalta löytyisi jotain hauskaa ohjelmaa.

ALIISA AL ATOSSAVA
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Pihanrakennus, lumityöt, maansiirtotyöt,
vaihtolavakuljetukset, maanrakennustyöt, puiden kaato,

ongelmapuiden kaato ja maa-ainestoimitukset.

Kiiminkipäivien alue uudistuu Kiiminkipuiston remontin myötä
 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINKIPÄIVÄT on perin-
teisesti järjestetty kirjaston, 
nykyisen Syke-talon, edus-
talla. Oulun kaupungilla on 
parhaillaan käynnissä Kii-
minkipuiston remontoin-
ti, joka osaltaan vaikuttaa 
myös Kiiminkipäivien ta-
pahtuma-alueeseen. Kiimin-
kipäivät järjestetään tänä 
vuonna Syke-talon, lukion 
ja Kiiminkipuiston koulun 
viereisen pesäpallonkentän 
sekä entisen tenniskentän 
ja niiden viereisillä alueilla.

Kiiminkipuiston remontti 
alkoi jo viime vuonna. Alu-
een uusi keskusleikkipuisto 
on rakennettu jo viime kesä-
nä. Oulun kaupungin liikun-
tapalvelut rakennuttaa ulko-
kuntoilupuiston ja kuntoilu-
portaat kuluvan kesän aika-
na Kiiminkipuistoon. Lisäk-

si urheilualueelle valmistuu 
muun muassa skeittialue ja 
grillipaikka.

KIIMINKIPUISTON urhei-
lualueella on jo ennestään 
pesäpallokenttä, tekonur-

mipintainen jalkapallokent-
tä, tenniskenttiä, kaukalo ja 
huoltorakennus. Uusien lii-

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

TEEA TUNTURI

Kiiminkipäivillä nähdään maailmanennätysyritys
 » Teea Tunturi
 » Kiiminki-lehti

KIIMINKIPÄIVIEN monipuo-
liseen ohjelmaan on perin-
teisesti kuulunut erilaisia ki-
sailuja, kuten naulanlyönnin 
SM-kisat ja perunankuorin-
nan SM-kisat. Nyt ohjelmas-
sa on myös keppiheppakisat.

Näillä Kiiminkipäivillä ke-
nellä tahansa kävijällä on 
mahdollisuus osallistua ta-
pahtumassa aidan yli käve-
lyn maailmanennätysyri-
tykseen. Tuossa Kiimingin 
Urheilijat ry:n järjestämäs-
sä tempauksessa kävellään 
noin 20 metrin matkaa, jos-
sa on aitoja, jotka ylitetään 
kävellen. Ennätykseen py-
ritään pitkäkestoisella, vii-
den tunnin suorituksella.  
Kuka tahansa voi osallistua 
yritykseen haluamansa ajan 
verran.

KILPAILUJEN lisäksi Kiimin-
kipäiviin kuuluu runsaasti 
musiikkia muun muassa yh-

teislaulun sekä eri esiintyji-
en muodossa. Mainittakoon, 
että lauantaina Mikko Ala-
talo laulattaa yhteislauluja 
Koitelissa Kiiminki-Seura 
ry:n järjestämässä tilaisuu-
dessa. Lauantaina markkina-
alueen iltaohjelman lisäksi 
myös Huttukylän nuoriso-
seuralla järjestetään tanssit.

Markkinoilla on viikonlo-
pun aikana myös esimerkik-
si vanhan esineistön näytte-
ly ja tietokilpailu, Kiimingin 
historian valokuvanäyttely, 
palokaluston esittelyä sekä 
eri eläkeläisjärjestöjen oh-
jelmaa. 

Eduskunnan tervehdyk-
sen tapahtumaan tuo so-
siaali- ja terveysministeri 
Hanna Sarkkinen.

Sunnuntaina järjestetään 
opastettu kotiseuturetki, 
jossa kuljetaan linja-autol-
la mielenkiintoisia kohteita.

Tarkempi ohjelma löytyy 
tässä lehdessä olevasta il-
moituksesta sekä osoitteesta 
www.kiiminkipaivat.fi

Kiiminkipäivien ohjelmassa on ollut perinteisen markkina-
menon lisäksi monenlaista ohjelmaa ja kisailua.



-LEHTIKiiminkiNro 2 – 28.7.2022 7

kunta-alueiden rakentamin-
en on jo käynnissä, ja en-
simmäinen osa urakasta 
valmistuu arvion mukaan 
elokuun alussa. 

K okon a isuudessa a n 
urakka saadaan valmiiksi 
tämän hetken arvion mu-
kaan syyskuun loppuun 
mennessä. Kiiminkipuis-
ton urheilualue tunnettiin 
aiemmin Kiimingin urhei-
lukeskuksen nimellä.

– Tavoitteena on että Kii-
minki-päiviin mennessä kes-
keiset alueet olisivat raken-
nettuina siistiin kuntoon. 
Tietojeni mukaan tennis-
kentälle tulee esiintymis-
lava ja ravintola-alue sekä 
pesäpallokentälle toiminta-
alue. Markkinamyyjiä tulee 
pesiskentälle sekä kentän 
edustan kivituhka-alueelle, 
Oulun Infra -liikelaitoksen 
kunnossapitovalvoja Outi-
Maria Kauppi kertoo.

KIIMINKIPÄIVIEN markkina-
alue on tapahtuman ajan rau-
hoitettu ajoneuvoliikenteeltä. 
Polkupyörät ja muut kaksi- tai 
kolmipyöräiset pyydetään jät-
tämään niille tarkoitetuille pai-
koille alueen reunoilla.

Autot pyydetään jättä-
mään lähistöltä löytyville 
pysäköintialueille. Kiimin-
gissä pysäköinti on ilmais-
ta pysäköintiin tarkoitetuil-
la alueilla. Lähellä on mm. 
Kiiminkipuiston koulun ja 
kirjaston pysäköintialueet 
sekä hieman kauempana Vi-
rastotalon pysäköintialue. 
Kiiminkipäiville on helppo 
tulla myös bussilla esimer-
kiksi Oulun suunnalta.

Kiiminkipäivien alue uudistuu Kiiminkipuiston remontin myötä

Kiiminkipuiston meneillään 
oleva remontti muuttaa 
myös Kiiminkipäivien aluet-
ta. Kuvassa näkyvä leikki-
puisto valmistui jo viime ke-
sänä.

Kiiminkipuiston rakentamisen pitäisi olla valmis syyskuun 
loppuun mennessä.

Kiiminkipäivillä nähdään maailmanennätysyritys
MUUT ARKISTOKUVAT: KIIMINGIN YRIT TÄJÄT RY JA R ANTAPOHJA ARKISTOKUVA: KUVAK ARO
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Yrittäjien markkinaravintolalle uusi aluevaltaus
 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

KIIMINGIN YRITTÄJÄT on jo-
ka kesä pyörittänyt Kiimin-
kipäivien esiintymislavan lä-
heisyydessä markkinaravin-
tolaa. Aikaisemmin markki-
naravintola on keskittynyt 
ainoastaan juomatarjoiluun, 
mutta tänä vuonna yrittäjät 
laajentavat valikoimaa myös 
ruokatuotteisiin.

– Tällä hetkellä suunnitel-
missa on tehdä ruokapiste, 
josta voi ostaa ainakin pyt-
tipannua, neulamuikkuja se-
kä grillimakkaraa, kertoo 
markkinaravintolasta vas-
taava Paula Paroll.

Parollin mukaan jo ai-
empina vuosina on poh-
dittu, pitäisikö markkina-
ravintolassa tarjoilla myös 
ruokaa iltamyöhään alu-
eella viihtyvälle markki-
nakansalle.

– Nyt yrittäjien halli-
tuksessa on useampia ruo-
an kanssa toimivia yrittä-
jiä, niin ajatus pääsi viimein 
konkretisoitumaan. Muut 
markkina-alueen ruokamyy-
jät lähtevät usein jo aikai-
semmin pois, joten on ihan 
hyvä, että me juomaa tar-
joavana tahona saamme jär-
jestettyä asiakkaille myös 
suolapalaa yön aikana, Pa-
roll toteaa.

PAULA PAROLL kertoo, että 
markkinaravintola työllis-
tää joka vuosi yhteensä noin 
parikymmentä talkoolaista. 
Yrittäjäyhdistyksen jäsenis-
tön lisäksi mukaan värvä-
tään muun muassa yrittäjien 
puolisoita ja perheenjäseniä.

– Onhan se aina aikamoi-
nen puristus, mutta mitäpä 
sitä ei kiiminkiläisten eteen 
tekisi, nauraa Paroll.

Anniskelutiskin takana 
häärivillekin Kiiminkipäivät 
näyttäytyvät Parollin mu-
kaan miellyttävänä ja iloise-
na tapahtumana. Erityisen 
mukavaa hänestä on pääs-
tä moikkaamaan vanhoja 
tuttavia myyntityön ohessa. 

Kiiminkipäivien markkinoille
tullaan myymään läheltä ja kaukaa

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

KIIMINKIPÄIVILLÄ on joka 
kesä tarjolla monenlaista 
maistettavaa, ostettavaa ja 
koettavaa. Markkina-alueel-
le saapuu myyjiä kojuineen 
pitkienkin matkojen päästä, 
ja osa heistä on ollut muka-
na Kiiminkipäivillä jo usei-
den vuosien ajan.

Yksi pitkäaikaisimmis-
ta Kiiminkipäivien yhteis-
työkumppaneista on Hut-
tukylän Nuorisoseura. Nuo-
risoseuran talkooväestä on 
vuosittain saatu markkina-
alueelle järjestyksenvalvo-
jia, ja lauantai-iltaisin seu-
rantalolla on järjestetty pit-
kään myös Kiiminkipäivien 
tanssit. 

Nuorisoseuralla on vuo-
sikymmenten ajan ollut 
markkina-alueella myös 
oma myyntikoju, josta saa 
ostettua lämmintä lohikeit-
toa. Keittotalkoita vetävä 
Saila Iisakka kertoo, että 
lohikeittoa selvästi odote-
taan markkinoilla joka vuo-
si. Keittoa saa nauttia pai-
kan päällä leivän ja mehun 
kanssa, ja sitä voi myös os-
taa litrahinnalla omiin asti-
oihin kotiin vietäväksi. 

– Moni käy kysymässä jo 
ennen kuin keittoa on saatu 
paikalle, että milloin sitä saa 
ostettua. Nykyvuosina keit-
toa keitetään myyntiin 120 
litraa, eikä sitä usein jää yli, 
Iisakka kertoo.

IISAKAN mukaan lohikeitto-
talkoissa on lauantain aika-
na kiinni viitisentoista ih-

mistä. Talkoot vaativat myös 
paljon ennakkojärjestelyjä 
viranomaisilmoituksineen 
ja tukkutilauksineen. 

– Myyntipäivänä keiton 
keittäminen, myyminen, 
kuljetukset ja markkinatel-
tan pystytys sekä tuolien ja 
pöytien kuljetus vaativat yl-
lättävän ison porukan, eikä 
pärjättäisi, jos talkoolaisia 
olisi yksikään vähemmän. 

Myyntipäivä kuitenkin 
rullaa Iisakan mukaan aina 
hyvin, kun ennakkojärjeste-
lyt on tehty kunnolla. Iisa-
kan mielestä keiton myynti 
markkina-alueella on muka-
vaa puuhaa, ja myyntityön 
lomassa markkinavieraiden 
ja vanhojen tuttujen kanssa 
ehtii vaihtaa muutaman sa-
nankin. Vaikka keittokojulla 
on vilkasta, ehtivät talkoo-
laiset pitää taukoja ja käydä 
kiertämässä torialuettakin. 

IIsakka odottaa tämän-
kin vuoden Kiiminkipäiviä 
hyvillä mielin. Hän arvelee 
myös muun talkooväen ole-
van positiivisilla mielillä.

– Olen itsekin todennä-
köisesti mukana keittämäs-
sä ja myymässä. Toivotta-
vasti saadaan päiville mu-
kava keli, jotta ihmiset pää-
sevät ruokailemaan ja osta-
maan keittoa kotiin, Iisak-
ka hymyilee.

MYÖS oululainen Pentti Su-
men on ollut mukana Kii-
minkipäivien markkinoilla 
pitkään, omien muistikuvi-
ensa mukaan noin kymmen-
kunta vuotta. Sumenin ko-
julta saa ostettua hodareita 
ja makkaraa. 

– Toki tarjolla on myös 
mehua ja limsaa. Grillimak-
kara on se hittituote, mutta 
kesäisin menee paljon myös 
juusto-pekonihodareita, Su-
men kertoo.

Yksin markkinakojuaan 
pyörittävä Sumen kiertää 
markkinoita ja tapahtumia 
ympäri vuoden. Kesäaikaan 
heinäkuu ja elokuun alku-
puoli ovat hänen kalenteris-
saan kiireisintä aikaa. Sume-

nilla on muutamia vakiintu-
neita tapahtumia, joissa hän 
käy vuosittain.

– Kiiminkipäivien lisäksi 
ainakin Tyrnävän peruna-
markkinoilla ja Oulun syys-
markkinoilla on päästävä 
käymään joka vuosi, Sumen 
sanoo ja jatkaa:

– Torimyyntiin lähtemi-
nen vaatii aina ennakko-
suunnittelua, jotta muis-
taa ottaa kaiken mukaan. 

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

TERHI OJAL A
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Onneksi vuosien kokemuk-
sen jälkeen homma menee jo 
suurimmaksi osaksi omalla 
painollaan.

SUMENIN mukaan Kiiminki-
päivillä hänen kojullaan käy 
joka kerta muutamia vakio-
kasvoja juttelemassa ja naut-
timassa makkarat.

– On ihanaa, että osa käy 
ihan vaan porisemassakin 
vaikka ei makkara maistui-

sikaan. Juttelu kuuluu työ-
hön ja onkin markkinamyy-
jän hommassa yksi parhais-
ta puolista.

Kiiminkipäiviltä Sume-
nille on jäänyt mieleen toi-
mivuus ja monipuolinen oh-
jelma. 

– Kiiminkipäivät ovat ta-
pahtumakokonaisuutena 
hyvin mukava ja onnistu-
nut tapahtuma, ei kai siel-
lä muuten vuodesta toiseen 

samoja kasvoja näkyisikään. 
Hiljaisina hetkinä ehdin ai-
na itsekin nauttia markkina-
tunnelmasta ja kuulostella 
mitä missäkin tapahtuu – 
eihän markkinatyö saa lii-
an vakavaa olla, virnistää 
Sumen.

Asiakkaita hän vinkkaa 
ottamaan markkinoille mat-
kaan hyvän tuulen.

– Odotan Kiiminkipäiviä 
jo itsekin mukavalla mielel-
lä, ihan kuin joulua odotte-
lisi, nauraa Sumen.

KAUEMPAA, Tampereen lä-
hettyviltä asti, Kiiminkipäi-
vien markkinoille saapuu 
Kari Niemi. Myös Niemi on 
Kiiminkipäivien vakiomyy-
jiä, ja hänen tuotteensa he-
rättää ainakin perheen pie-
nimpien huomion jo kaukaa.

– Tuon markkinoille las-
ten pomppulinnan ja liuku-
mäen. Mahdollisesti tänä 
vuonna otan mukaan myös 
possujunan, jota on kovasti 
toivottu, Niemi kertoo.

Lasten viihdykkeiden li-
säksi Niemi pyörittää mark-
kinoilla ruokapistettä, jos-
ta saa ostettua Kuusamon 
muikkuja ja erilaisia grilli-
ruokia. 

– Olen tällainen monitoi-
miyrittäjä. Mukanani on tä-
nä kesänä myös kaksi työn-
tekijää, yksin tämän kaltais-
ta toimintaa ei voi missään 
nimessä pyörittää.

NIEMI kertoo, että pohjoi-
sen Suomen toritapahtumiin 
kohdistuva reissu on hänelle 
jokakesäinen perinne.

– Tänä kesänä saavun lau-

antaiksi Kiiminkipäiville, 
ja jatkan siitä sunnuntaiksi 
Ranualle Hillamarkkinoille. 
Olen jo aikaisemmin kesäl-
lä käynyt joissain markkina-
tapahtumissa, ja kyllä väkeä 
on ollut hyvin liikkeellä, to-
teaa Niemi.

Niemen mielestä parasta 
markkinamyyjän työssä on 
vapaus, jota yrittäjän asema 
tuo mukanaan. Hän naut-
tii myös erilaisten ihmis-
ten tapaamisesta ja erilais-
ten paikkojen näkemisestä.

Kiiminkipäiviltä Niemi 
muistaa Sumenin tavoin 
sen, että päivien järjeste-
lyt ovat olleet aina toimivat.

– Kiiminkipäivät ovat oi-
kein mukavat markkinat ja 
esimerkiksi sähköt ovat ai-
na pelanneet moitteitta, mi-
kä on meidän toimintam-
me kannalta välttämätöntä. 
Kiimingissä myös pomppu-
linnan kanssa on ollut joka 
vuosi vilskettä, Niemi muis-
telee.

– Odotan kyllä tänäkin 
kesänä Kiiminkiin saapu-
mista hyvillä mielin, mu-
kava päästä taas liikkeel-
le, Niemi jatkaa hymyillen.

Yrittäjien markkinaravintolalle uusi aluevaltaus

– Odotan tämänkin ke-
sän Kiiminkipäiviä oikein 
innokkaasti. Viime kesänä 
huomasi, että koronatau-
on jälkeen oman kylän ta-
pahtumaa on kyllä kaivat-
tu kunnolla.

Aikaisemmin markki-
naravintola on keskit-
tynyt ainoastaan juo-
matarjoiluun, mutta 
tänä vuonna yrittäjät 
laajentavat valikoi-
maa myös ruokatuot-
teisiin.

Paula Paroll vastaa Kiimingin yrittäjäyhdistyksen markkinaravintolan toiminnasta.

ARKISTOKUVA: TEEA TUNTURI

Kiiminkipäivien markkinoille
tullaan myymään läheltä ja kaukaa

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

Kiiminkipäivät ovat 
oikein mukavat mark-
kinat ja esimerkiksi 
sähköt ovat aina pe-
lanneet moitteitta, 
mikä on meidän toi-
mintamme kannalta 
välttämätöntä.
- Kari Niemi
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Livemusiikkia markkina-
kansalle iltamyöhään asti

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

KIIMINKIPÄIVIEN illan oh-
jelmaan on aina kuulunut li-
vemusiikki, eikä tämäkään 
vuosi ole poikkeus. Tämän 
vuoden tapahtumassa viih-
dyttävät monipuoliset esiin-
tyjät, joiden joukkoon mah-
tuu myös runsaasti paikal-
lista osaamista.

Kiiminkipäivien perjan-
tai-illan ensimmäisenä mu-
siikkiesiintyjänä lavalle nou-
see Unelmien Ukkomiehet 
-yhtye. Yhtye koostuu vii-
destä jäsenestä, joista val-
taosa asustaa Kiimingin ja 
Jäälin alueella. Yhtyeeseen 
kuuluvat basisti Riku Pal-
lari, rumpali Mikko Läm-
sä, kitaristi Seppo Kälkäjä, 
toinen kitaristi sekä tausta-
vokalisti Antti Koskelo se-
kä pääsolisti Juhani “Jun-
nu” Ihme. Yhtyettä mana-
geroi kiiminkiläinen Jari 
Kakko.

SOLISTI Junnu Ihmeen mu-
kaan Unelmien Ukkomie-
het -yhtye syntyi pari vuot-
ta sitten alun perin akusti-
sena aloittaneen kokoonpa-
non ympärille.

– Akustisten keikkojen 
pohjalta alkoi syntyä tilaus-
ta myös bändikokoonpanol-
le. Löysimme nopeasti Ri-
kun ja Mikon ryhmään mu-
kaan, ja siitä lähtien akusti-
nen tunnelmointi sekä bän-
disovitukset ovat kulkeneet 
rinnakkain, Ihme kertoo.

Unelmien Ukkomiehet oli 
alun perin vitsillä heitetty 
työnimi, joka kuitenkin jäi 
bändille käyttöön vakitui-
sesti. 

– Ollaan sen verran oma-
hyväistä sakkia, että huo-
mattiin, että taidetaan oi-
keasti ollakin unelmien uk-
komiehiä. Tätä ei kyllä ke-
neltäkään ulkopuoliselta 
tai vastakkaisen sukupuo-
len edustajalta olla varmis-
tettu, nauraa Ihme, ja täy-
dentää:

– Toisaalta nimi kuvas-
taa myös tietyllä tapaa py-
syvyyttä ja sellaisia arvo-
ja, joiden eteen kaikki teem-
me yksilöinä töitä – välillä 
onnistuen ja välillä vähän 
kontaten.

IHME kertoo, että yhtye 
keikkailee noin kerran 
kuussa ja kokoontuu tree-
naamaan kerran viikossa. 
Unelmien Ukkomiehet on 
soittanut hyvin paljon yk-
sityiskeikkoja, joiden sisäl-
töön keikan tilaaja saa hy-
vin paljon vaikuttaa. Siksi 
bändin repertuaari on melko 
laaja, eikä genrerajoja niin-
kään ole. 

– Tykkäämme haastaa it-
seämme ja soittaa musiik-
kia laidasta laitaan. Yhty-
een jäsenillä on melko eri-
laiset taustat musiikin pa-

rissa, joten toisen epämu-
kavuusalue voikin olla toi-
sen kotikenttä.

– Soitamme harrastus-
pohjalta, joten bändissä 
olemisen täytyy olla kaikil-
le 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 kei-
koilla, ja myös Kiiminkipäi-
villä kuullaan mahdollisesti 
pari meidän omaa kappalet-
ta, paljastaa Ihme.

KIIMINKIPÄIVÄT on suurim-
malle osalle bändiläisistä tut-
tu tapahtuma. Useimmille 
yhtyeen jäsenille esiintymi-
nen Kiiminkipäivillä on kui-
tenkin ensimmäinen laatu-
aan, ainoastaan Junnu Ihme 
ja rumpali Mikko Lämsä ovat 
aikaisemmin olleet tapah-
tumassa esiintyjän roolissa.

– Toivotaan, että väki löy-
tää tiensä yleisöön kun ol-
laan niin sanotusti paikal-
linen bändi ja meillä on Kii-
mingin alueella paljon tut-
tujakin. Kiimingin ja Jäälin 
alueella on paljon hyviä mu-
siikintekijöitä, joten on mu-
kavaa, että paikallisissa ta-
pahtumissa annetaan lava-
tilaa, Ihme pohtii.

Unelmien Ukkomiehet lu-
paavat soittaa Kiiminkipäi-
villä meneviä, tuttuja ja mu-
kana laulettavia kappaleita.

– Ehkä joku rouheampi-
kin leka saadaan väliin soi-
tettua, lupailee Ihme vir-
nistäen.

Unelmien Ukkomiesten 
jälkeen perjantaina Kii-
minkipäivien lavan valloit-
taa oululainen Chug Peril 
-hevibändi. Loppuhuipen-

nuksena lavalle nousee Wo-
yzeck, joka tituleeraa itse-
ään Suomen rankimmaksi 
showbändiksi.

LAUANTAI-ILLAN pääesiinty-
jäksi on kiinnitetty Aki Mik-
konen & Mentaaliveljet -ko-
koonpano. Aki Mikkonen 
on noin vuosi sitten Jää-
liin muuttanut pitkän lin-
jan muusikko, joka on soit-
tanut erilaisissa kokoonpa-
noissa jo 15-vuotiaasta asti.

– Kiinnostus musiikkii-
in on luultavasti tullut isäni 
kautta, hän lauloi jo 60-lu-
vulla rokkia eri bändeissä. 
Kasvoin rock n’ rollin pariin 
– kuuntelin lapsenakin las-
tenlaulujen sijasta Elvistä 
ja Rolling Stonesia, muiste-
lee Mikkonen.

Mikkonen sanoittaa omia 
kappaleitaan, ja on julkais-
sut omia biisejä esimerkik-
si Spotifyssa. Mikkosen oma 
musiikillinen tyyli kallistuu 
suomirockin puolelle. Bän-
di- ja soolokeikkojen aika-
na Mikkonen soittaa mie-
lellään myös cover-kappa-
leita. Kiiminkipäiville Aki 
Mikkonen saapuu esiinty-
mään ensimmäistä kertaa, 
vaikka tapahtuma muuten 
tuttu miehelle onkin. 

– Viime vuonna kävin ka-
raoketeltassa laulamassa yh-
den biisin, mutta sitä ei var-
maan esiintymiseksi lasketa, 
Mikkonen nauraa, ja jatkaa:

– Rakastan soittaa erilai-
sissa kesätapahtumissa ja 
esimerkiksi festareilla. Niis-
sä kuulee kaikki soittimet 
hyvin ja saa esiintyä ulkoil-
massa. Siksi odotukset ovat 
korkealla myös Kiiminkipäi-
vien suhteen.

LAUANTAINA Mikkonen 
hyppää lavalle jopa kahteen 
kertaan – iltapäivällä hän 
laulattaa markkinakansaa 

Unelmien Ukkomiehet -yhtyeen jäsenet tulevat suurimmaksi osaksi Jäälistä ja Kiimingistä.

LähiStoppi
LähiStoppi Kiiminki
Kauppareitti 2
MA–LA 7–22, SU 10–22

CREME DE TOTTIS

LA
–SU 6.–7.8.

5 €
Norm. 6 €

Creme de Tottis  
ja kahvi

Tervetuloa maistamaan
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20€
2+2 ateriaa

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

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

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

 RAKETTIVAPAA

OULUZONELLA

Kaikki lemmikkieläimet ovatKaikki lemmikkieläimet ovat
tervetulleita nauttimaantervetulleita nauttimaan

rakettivapaastarakettivapaasta
uudestavuodesta!uudestavuodesta!

Oulun tunnetuin konduktööri
saapuu juontamaan

 » Terhi Ojala
 » Kiiminki-lehti

KIIMINKIPÄIVÄT saavat tänä 
vuonna aivan uuden juonta-
jan, joka kuitenkin saattaa 
alueen asukkaille olla jo en-
nestään tuttu näky. Jääliläi-
nen Reijo Pulli sai itselleen 
juontajan pestin vaimonsa 
Kirsin kautta, joka on mu-
kana Kiimingin Yrittäjien 
hallituksessa.

– Kiiminkipäivillä on ol-
lut loistavia vakiojuonta-
jia, jotka kuitenkin monen 
vuoden rupeaman jälkeen 
jo mielellään antavat pes-
tinsä eteenpäin. Yrittäjät sit-
ten kysyivät minulta, alkai-
sinko hommaan, kertoo Rei-
jo Pulli.

Pulli kertoo harkinneen-
sa juontopestin vastaanot-
tamista tarkkaan.

– Mietin, että onkohan 
juontaminen meikäläisen la-
ji, mutta lopulta päätin lähteä 
mukaan ja ottaa kokemuksen 
opin kannalta. Katsotaan, 
miten käy, hymyilee Pulli pil-
ke silmäkulmassaan.

PULLI on ansainnut itsel-
leen tittelin “Oulun kuului-
sin konduktööri” Radalla-tv-
ohjelman kautta. Pulli esiin-
tyi rautatieläisten työarkea 
kuvaavan sarjan kahdella 
kaudella. Tv-sarjan kautta 
Pullista tuli nopeasti tun-
nettu ja pidetty hahmo.

– Kun sarja alkoi pyöri-
mään, ihmiset yllättävän 
paljon tunnistivat minua. 
Eniten yllätti, että myös 
nuoremmat ihmiset tulivat 
moikkaamaan ja pyytämään 
yhteiskuviin. 

Pulli on jäänyt eläkkeel-
le konduktöörin virasta vii-
me kesänä. 

– Rautateiltä eläköitymi-

sen jälkeen aloin miettiä, et-
tä en halua vielä jäädä kotiin. 
Perustin uudelleen aikoinaan 
olemassa olleen toiminime-
ni, Rakennuspalvelu Reken, 
ja olen tehnyt sitten raken-
nusalan 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 vau-
nuissa matkalippuja kysele-
mässä pitkään aikaan, edel-
leen toisinaan joku tunnis-
taa hänet Radalla-sarjan 
konduktööriksi.

– Joku joskus sanoi, et-
tä se on viisi vuotta ja sit-
ten julkisuus loppuu. Het-
ken tässä siis saa vielä odo-
tella, nauraa Pulli.

VOISI kuvitella, että tv-kas-
voa lavalle juontajaksi kipua-
minen ei jännittäisi juuri-
kaan. Pulli kuitenkin tote-
aa, että uudet asiat jännit-
tävät häntä aina. 

– En ole koskaan aikai-
semmin juontanut, mutta 
VR:llä työskennellessäni toi-
min kouluttajana. Uskon, et-
tä siitä on myös juontami-

sessa hyötyä. Haluan tehdä 
itselleni hyvät lunttilaput 
valmiiksi ja varautua juon-
tamiseen huolella, olen sen 
verran ennakoiva persoona. 

Jännitystä helpottaa, et-
tä Kiiminkipäivät ovat Pul-
lille muuten tuttu ja mielui-
nen tapahtuma, jossa on tul-
lut käytyä aina kun se on ol-
lut mahdollista.

– Edesmennyt isäukkoni 
sanoi aina, että Kiiminki-
päiviä ei ohiteta, ja ainakin 
lättykahvit käydään naut-
timassa. 

Viime kesänä Pulli oli päi-
villä mukana talkoolaisena 
muun muassa baarin puolella.

– Kävin silloin myös autol-
la noutamassa Pauli Han-
hiniemen Kemistä esiinty-
mään Kiiminkipäiville. Se 
oli ikimuistoinen kokemus, 
eikä niinkään tavanomai-
nen talkoohomma, hymyi-
lee Pulli.

Myös tämän kesän Kii-
minkipäiviä Pulli odottaa 
iloisin ja positiivisin tunnel-
min, ja toivoo paikalle san-
koin joukoin alueen asuk-
kaita nauttimaan markki-
napäivistä.

Reijo Pulli tunnistetaan toisinaan edelleen televisiosta tu-
tuksi konduktööriksi. Tänä kesänä hän nousee Kiiminkipäi-
vien lavalle juontajan roolissa.

TERHI OJAL A

Livemusiikkia markkina-
kansalle iltamyöhään asti

yhteislaulutilaisuuden mer-
keissä, ja illalla vuorossa on 
esiintyminen bändin kanssa.

– Yhteislaulutilaisuudes-
sa lauletaan niin sanottu-
ja suomiklassikoita, kuten 
Juicea ja Baddingia. kenties 
mukaan eksyy pari englan-
ninkielistäkin kappaletta, 
Mikkonen paljastaa.

Myös iltahämärän bändi-
keikalla panostetaan koti-
maiseen musiikkiin. Mik-
kosen mukaan keikalla kuul-
laan sekä hänen omia kap-
paleitaan että cover-versi-
ointeja suosituista suomi-
rockin kappaleista. Tavoit-
teena on ollut luoda kaiken 
ikäisiä viihdyttävä ja mu-
kaansa tempaava settilista.

– Illan erikoisyllätyksenä 
esitämme hard rock -versi-
on Jukka Kuoppamäen Si-
ninen ja valkoinen -kappa-
leesta. Tätä kappaletta em-
me ole keikoilla soittaneet 
koskaan aiemmin. Omal-
la versiollamme haluamme 
kunnioittaa Kuoppamäkeä 
muusikkona sekä osoittaa, 
kuinka rakkaita Suomi sekä 
tietysti Kiiminki ovat meil-
le, kertoo Mikkonen.

Yhtyeen tavoitteena on 
saada lauantai-illan yleisö 
mukaan juhlimaan, laula-
maan ja tanssimaan. Myös 
bändin kanssa esiintyessään 
Mikkonen tykkää laulattaa 
yleisöä mukana.

– Varsinaisen konsertti-
esiintymisen sijaan näkisin 
että keikkamme on enem-
mänkin kesäjuhla tai ilta-
ma, haluamme tuoda Kii-
minkipäiville mukanamme 
festarifiilistä. 

Aki Mikkonen & Mentaa-
liveljet -yhtyeen lisäksi lau-
antaina aamupäivällä esiin-
tyy oululainen laulaja-lau-
luntekijä Eereka. Illalla ylei-
söä viihdyttää myös Dj Esc.

Aki Mikkonen nousee Kii-
minkipäivien lavalle lauan-
taina. Iltapäivällä hän vetää 
yhteislauluhetken ja illalla 
esiintyy Mentaaliveljet-ko-
koonpanon kanssa.

TERHI OJAL A



Nro 2 – 28.7.2022-LEHTIKiiminki12


	RAASKL_A_20220728_01
	RAASKL_A_20220728_02
	RAASKL_A_20220728_03
	RAASKL_A_20220728_04
	RAASKL_A_20220728_05
	RAASKL_A_20220728_06
	RAASKL_A_20220728_07
	RAASKL_A_20220728_08
	RAASKL_A_20220728_09
	RAASKL_A_20220728_10
	RAASKL_A_20220728_11
	RAASKL_A_20220728_12

