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Luet parhaillasi uudistunutta Terviisiä, jonka tarkoitus 
on sama kuin ensimmäisen lehden ilmestymisvuon-

na 2010: tuoda esille Ylikiimingin tapahtumia ja kuu-
lumisia, ihmisiä, yhdistyksiä, yrityksiä sekä ylikiiminki-
läisyyden iloja. Tässäkin lehdessä pääset tutustumaan 
alueen yrityksiin, yhdistyksiin ja kesän tapahtumiin.  

10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uudistimme lehden 
ulkoasun yhdessä taitosta vastaavan Sirpa Laurilan 
kanssa. Toivomme myös, että jatkossa ylikiiminkiläiset 
pääsevät vaikuttamaan entistä enemmän lehden sisäl-
töön. Tänä vuonna järjestimme lehden kansikuvasta 
kilpailun, jonka teemana oli ylikiiminkiläisyys. Saimme 
määräaikaan mennessä yhdeksän hienoa valokuvaa. 
Valokuvien perusteella Kiiminkijoki, juuri vihreyteen 
puhjennut kesäinen luonto, Tervastiimatapahtumat ja 
luonnossa liikkuminen läheisten tai lemmikkien kanssa 
kuvaavat ylikiiminkiläisyyttä. Toimitusryhmämme jou-
tui vaikean tehtävän eteen voittajaa valitessaan, mutta 
Jani Wathénin kuva Tervasaukion kesäyöstä vei voiton. 
Raadin mielestä kuvasta välittyy Ylikiimingin historia, 
perinteiden arvostus sekä yhdessä tekeminen ja toisil-
ta oppiminen. Sitä ylikiiminkiläisyys myös on! Lisäksi 
kuva oli teknisesti hienosti toteutettu. Kiitämme kaikkia 
valokuvakilpailuun osallistuneita! Kuvanne ilahduttivat 
meitä kovasti ja pääsimme niiden kautta osaksi lämpi-
miä, ylikiiminkiläisiä hetkiänne. Yritämme keksiä, mi-
ten saisimme kaikki kuvat ylikiiminkiläisten nähtäville 
tulevaisuudessa. 

Me kolme lähdimme mukaan Terviisin tekemiseen vii-
me syksynä aluekoordinaattorin kautta tulleen hakuil-
moituksen innoittamina. Oli mahtava huomata, kuinka 
suurella sydämellä Terviisiä on tehty. Saimme tuek-
semme toimituksen vanhat konkarit, hyvät käytännöt 
ja suunnittelupohjat. Halusimme tietenkin tuoda mu-
kanamme myös uutta: uudistetun ulkoasun ja vanho-
jen Terviisi-lehtien sähköisen arkiston. Toivottavasti ne 
ilahduttavat teitä ylikiiminkiläisiä ja Ylikiimingin mök-
kiläisiä. Vanhat Terviisit löydät nettisivuilta: 

  https://terviisi.webnode.fi/

Toimitusryhmän puolesta
Riitta Pyky, Mervi Juppi ja Merja Kokko

      

Onneksi meillä on Tupa! Ja toivottavasti 
saamme pitää sen monimuotoisena toi-

mintapaikkana tulevaisuudessakin. Vaikka 
fyysinen kokoontuminen on ollut jo toista 
vuotta kiellettynä, Tuvalla toiminta on muo-
toutunut sen mukaisesti.

Oulu-apu, jossa oli mukana niin Tuvan 
työntekijöitä kuin myös Kiimingin seura-
kunta, helpotti etenkin pandemian alkuvai-
heessa alueen asukkaita. Vanhuksille käytiin 
kaupassa ja apteekissa. Heille laitettiin ja 
vietiin lämmin ruoka kotiovelle. Kotiruokaa 
saa tilata kotipaketissa, kuka vain haluaa. 
Asukasyhdistys on pystynyt työllistämään 
työntekijänsä, vaikka Tuvan aukiolo ei ole-
kaan ollut sallittua.

Toiveena on, että tulevana kesänä Tuval-
la voidaan olla rajoituksetta läsnä ja paikan 
päällä raataamassa, kohtaamassa, asioimas-
sa ja kuka mitenkin tarpeelliseksi ja hyväksi 
näkee.

Kyläläisille paikka on tärkeä. Parhaillaan 
haetaan kaupungin kanssa ratkaisua Tuvan 
ja kirjaston tilojen ja toimintojen turvaami-
seksi tulevaisuudessa. Mitä vireämpää toi-
minta on, sen myötä voidaan osoittaa tilo-
jen tarpeellisuus. Tästä syystä kannustankin 
kaikkia ylikiiminkiläisiä yksityisiä, yhteisöjä 
ja yrityksiä aktiivisuuteen Tuvan käytössä. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä Tuvan työnteki-
jöihin tai allekirjoittaneeseen.

Aurinkoista ja hyvää kesän odotusta!

Markku Parkkinen
Asukasyhdistyksen pj.

P. 044-2955 454

Tuvan toiminta taipuu moneksi

UUDISTUNUT YLIKIIMINKILÄISTEN 

TERVIISI
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Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö. 
Eläkeliitto tarjoaa eläkeläisille ja ikäihmisille mo-

nipuolista tekemistä, koulutusta, matkoja ja tapah-
tumia. Eläkeliiton jäsenyhdistyksissä viihdytään ja 
toimitaan yhdessä. Toiminnan keskiössä ovat Eläke-
liiton paikallisyhdistykset ympäri Suomea. 

Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläke-
turvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen 
ja oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvalli-
suuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Eläkeliitto on 
ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuk-
sien arvostettu puolustaja ja ikäystävällisen Suomen 
rakentaja. 

Yhdistyksemme jäsenenä saat iloa ja virkistystä 
elämääsi, kulttuuria ja retkiä iloisessa seurassa, ajan-
kohtaista tietoa ikäihmisille tärkeistä asioista ja uusia 
ystäviä. Kokoonnumme jokaisen kuukauden toisena 
keskiviikkona Asukastuvalle kaikkia kiinnostavien 
asioiden äärelle. Yhdistyksemme toimintaa ovat ker-
hotoiminta, vapaaehtoistoiminta, lukupiiri ja matkat.

Kesän 2021 tapahtumia:
• Pohjois-Pohjanmaan piirin karaokekilpailujen  
alkukarsinnat
• Tanssi- ja konsertti-ilta Vesaisenlinnalla
• Tervastiimaviikolla lavatanssit Nuijamiesten lavalla
• Kotimaan päivän kestävä kesäretki

Liity jäseneksi! Jäsenmaksumme on 15€.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/ylikiiminki
Puheenjohtaja Raili Loukkojärvi

MAA- JA KOTITALOUSNAISET

Ylikiimingin maa- ja kotitalousnaisten toiminta 
on aloitettu toukokuussa 1933. Toimintamme 

on ollut aktiivista ja viime vuosina olemme ko-
koontuneet joka toinen keskiviikkoilta Asukastu-
valla tehden yhdessä käsitöitä ym. mukavaa. Jat-
kamme iltojen pitoa taas syksyllä kunhan tuvan 
tilat aukenevat ja kokoontumisrajoitukset sen sal-
livat. Toivotamme kaikki kiinnostuneet mukaan 
toimintaan. Seuraa ilmoitteluamme kaupan tai 
tuvan ilmoitustauluilta. 

Meiltä voi tiedustella muonitus- ja tarjoilua-
pua sekä vuokrata astioita erilaisiin tilaisuuksiin. 
Meiltä löytyy mm. 50 hengelle Arabia Arctica Res-
ta ruoka- ja kahviastiasto sekä 100 hengelle Pirtti 
kahvikalusto.

Tiedustelut puheenjohtaja Anne Leipivaara, 
040 745 8316 tai sihteeri Heli Kirvesoja, 040 543 
0510 (astioiden vuokraus).

Yhdistykset tiedottavat VEPSÄN KOULULLA TAPAHTUU

KORONAN KAATAJAISET heti kun korona- 
rajoitukset sallivat
ILTAKAHVIT jatkuvat perjantai-iltaisin 
kokoontumisrajoitusten salliessa
VEPSÄNJÄRVENKIERROS JUHANNUSAATTONA 
25.6.2021 Vepsänjärven kierto polkuja, teitä ja 
pitkospuita pitkin omalla tahdilla ja aikataululla. 
Kahvitarjoilu ja tynnyritervan polttoa Myllykodal-
la klo 11.00-14.00
ONKIKILPAILUT koulun rannassa 9.7.2021 klo 
18.00
VEPSÄNKYLÄLÄISET RY:N 40-VUOTISJUHLA 
31.7.2021 klo 10
MARRASMARKKINAT 13.11.2021 klo 10.00-
14.00
PERINTEINEN JOULUJUHLA 17.12.2021 klo 18
Lisäksi muita tapahtumia, joista ilmoitetaan Vep-
sän/Jokelan kyläyhdistyksen FB-sivuilla. Koulun 
tiloja vuokrataan kokouksiin, perhejuhliin ja 
muihin tapahtumiin. Yhteystiedot löydätte kylä-
yhdistyksen facebook-sivuilta.

Tapahtumien järjestäjänä  
Vepsänkyläläiset ry.
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Meillä yhteisötoiminnassa halutaan, että jokaisel-
la oululaisella olisi mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa. Osallistua ja vaikuttaa voi monella taval-
la. Näin kevätaikaan esimerkiksi järjestämällä oman 
alueen siivoustalkoot! 

Maaliskuun alussa järjestimme Ylikiimingissä säh-
köisen asukasillan, jossa keskusteltiin suunnitellusta 
uudesta kirjastosta. Yhteisötoiminnassa tahdomme 
tarttua ajankohtaisiin asioihin, välittää niistä tietoa 
ja tuoda niitä kuntalaisten keskusteltavaksi. Alueen 
asukasiltoja järjestämme tarpeen mukaan. Voit siis 
ottaa yhteyttä, kun Ylikiimingissä on aiheita, joista 
toivot keskustelua käytävän. Vuoden vaihteessa yh-
teisötoiminnassa tapahtui muutoksia, jonka myötä 
yhteisötoimintaan jäi kolme kuntalaisvaikuttamisen 
koordinaattoria. Meillä koordinaattoreilla ei ole sel-
keitä aluerajoja, joten voit ottaa yhteyttä meistä ke-
neen vain. 

Auttava yhteisö -hankkeessa auttaminen on mah-
dollista tehdä näkyväksi, jotta avun saamisesta ja 
tarjoamisesta tulee helppoa. Korona-aikana moni 
jäi liian yksin ja nyt, jos koskaan, varsinkin ikään-
tyvät tarvitsevat naapurin auttavaa kättä. Hank-

keessa löydät sinulle sopivia tapoja auttaa. Hank-
keen vuorovaikutussuunnittelija Maiju Teeriaholta 
saat lisätietoa. Löydät yhteystiedot verkkosivuilta  
www.ouka.fi/auttavayhteiso

Prikka kiertoon -hanke on käynnistynyt huhtikuus-
sa 2021. Siinä keskeistä on työllisyys ja kiertotalous 
ja hankkeen myötä Hiukkavaaraan perustetaan hä-
vikkiruokakeskus. 

Miten siis konkreettisesti voit osallistua? Tule mu-
kaan asukasiltoihin. Ehdota asukasiltojen aiheita. 
Lähde mukaan Auttava yhteisö -hankkeeseen! Innos-
tu vapaaehtoistyöstä. Anna palautetta kaupungin pa-
lautepalvelussa. Osallistu osallistuvan budjetoinnin 
prosessiin. Hae avustusta esimerkiksi tapahtuman 
järjestämiseen. Mene mukaan yhdistystoimintaan. 
Kysy vaikkapa Ylikiimingin asukastuvalta, missä voi-
sit olla mukana. Mahdollisuuksia on ja jokaiselle löy-
tyy sopiva.

Marianna Juntti
Kuntalaisvaikuttamisen

 koordinaattori

Etsi oma tapasi 
osallistua!

Vuonna 1996 perustetun Ylikiimingin Omaishoi-
tajat ry:n tarkoituksena on tukea ja parantaa 
omaishoitajien asemaa, kohottaa omaishoito-
työn yleistä arvostusta sekä edistää jäsenten vä-
listä yhteistoimintaa. Omaishoitaja on henkilö, 
joka hoitaa kotonaan omaistaan tai läheistään, 
kuten vanhusta, vammaista, pitkäaikaissairasta 
tai muuten apua tarvitsevaa. Yhdistyksellä on 
jäseniä n. 60.

Yhdistys järjestää virkistystä ja infotilaisuuksia 
sekä tiedottaa, ohjaa ja tukee. Vepsällä ja Jolok-
sella toimivat jumpparyhmät, joita vetää Kaija 
Lapinlampi.  

Ylikiimingin Omaishoitajat ry tuottaa myös 
asumispalveluja mielenterveyskuntoutujille ja 
kehitysvammaisille asumispalveluyksikkö Ha-
vulassa. Havula on valmistunut v. 2001 ja toi-
minta on aloitettu 1.8.2001. Asumispalveluyk-
sikössä on 17 asukaspaikkaa.

Kurkkaa kotisivumme!  
http://ylikiiminginomaishoitajat.fi/ 
Löydät meidät myös Facebookista!  
https://www.facebook.com/Ylikiimingin 
-Omaishoitajat-ry-113108623770879/

  Ylikiimingin Omaishoitajat ry

YLIKIIMINGIN OMAISHOITAJAT RY.
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Museolla kesäpuuhaa talkoolaisille

Ylikiimingin Kotiseutuyhdistys sai viime vuonna 
museovirastolta avustusta kunnostöihin. Riihira-

kennusta kengitettiin ja pärekatto uusittiin. Kesäna-
vettaan uusittiin hirsikertoja, perustusta parannettiin 
ja nostettiin. Viime kesänä Elomarkkinat ja Tervas-
tiima-viikonloppu yhdistettiin yhdeksi tapahtumaksi 
koronaepidemian vuoksi. Tervahauta muutettiin ter-
vaojanäytökseksi.

Tänä vuonna museolla uusitaan pärekatto ainakin 
saunaan ja kesänavettaan. Talkoolaisille on tiedossa 
kesähommia. Tervetuloa!

Piha-aluetta muokataan, jotta pihavedet saadaan 
valumaan ojiin. Tervan jatkokäsittelyä parannetaan 
tervaerottamo-hankkeella. Museo on kesäaikana auki 
viikonloppuisin, mikäli ei tule uusia koronarajoituk-
sia. Muina aikoina vierailut voi sopia soittamalla 041 
-5449413 Sylvi Tauriainen.

Kyösti Rasi

Ylikiimingin Kotiseutuyhdistys  
Facebookissa: 
https://www.facebook.com/Ylikiimingin- 
Kotiseutuyhdistys/  
Sähköposti:  
ylikiiminginkotiseutu@gmail.com
Sihteeri: Essi Wathén 040 7577114

Talkoolaisia naulaamassa riihirakennuksen pärekattoa.  
Arvaisitko, että kattoon käytettiin 23000 pärettä?

HIrsiammattilainen Janne Kupsala aloittamassa  
kesänavetan kengitystä.
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Tulevaa kesää ja tapahtumia 
on ollut aiemminkin vaikeaa 

koronan takia suunnitella, mutta 
nyt muutokset kokoontumisista ja 
väkimääristä ovat arvaamattomia. 
Myös Tervastiimaviikko joudut-
tiin siirtämään heinäkuulta elo-
kuun ensimmäiselle viikolle ennen 
koulujen alkua. Viikon tapahtu-
mat on pyritty tiivistämään, jotta 
tapahtumiin olisi helpompi tulla ja 
se on myös helpompi tarvittaessa 
siirtää uuteen ajankohtaan.

Terva on luonnontuotetta
Tervahaudan polttaminen on kes-
keinen osa viikon tapahtumia. 
Tervan ”polttaminen” on sanana 
väärä. Polttamisen tarkoituksena 
on saada terva erottumaan puusta. 
Terva erittyy lämmön vaikutukses-
ta palavasta puusta tervahaudan 
pohjalle halsiin ja siitä kynän kaut-
ta tervatynnyriin. Tervaspuut, jot-
ka ladotaan tervahautaan eivät ole 
mitä tahansa metsästä kaadettuja 
puita, vaan niitä on kolottu asteit-
tain neljän vuoden ajan. Koloami-
sen seurauksena puu alkaa tuottaa 
terva-aineksia.

Tervan jatkokäsittelyä on tulevai-
suudessa tarkoitus parantaa terva-
erottamo-hankkeella. Terva-asiois-
ta ja talkoista voit ottaa yhteyttä 
Erkki Pöysköön p. 0400-252530.

Tervetuloa tervastiimaviikolle!
Tervastiiman viettäminen kuuluu 
ylikiiminkiläiseen kesään. Tervan 
tuoksu, musiikki, ihmisten tapaa-
minen, kilpailut, vanhan ja uuden 
ihmettely ja Suomen kesästä naut-
timinen kokoavat väkeä jälleen 
tervasautiolle.

31. tervastiimaviikon järjeste-
lyistä vastaavat monet ylikiimin-
kiläiset järjestöt ja yhteisöt. Ter-
vastiimalla ei ole yhtä virallista 
organisaatiota. Keskeisimpiä jär-
jestäjiä ovat Ylikiimingin kotiseu-
tu- ja musiikkiyhdistys.

Tämän vuoden ohjelmassa on 
tiedossa (jos rajoitukset sallivat) 
ainakin Eläkeliiton tanssit, lasten 
karnevaalit, tanssit Kake Rande-
linin tahtiin Nuijamiesten laval-
la sekä Marttilanharjun ympäri-
juoksu. Kirkossa soi Anne-Mari 
Kanniaisen kesäillan musiikki 
ja kansanlaulukirkkoon kokoon-

nutaan museolle. Nuorittalais-
ten Tervasbingo pidetään Nuija-
miesten lavalla.  Ylivuottolaisten 
Pihkaantumistansseissa esiintyy 
Sauli ja Ekstaasi. Yrittäjät järjes-
tävät lauantaina 7.8. Toripäivät. 
Tervasautiolle kokoonnutaan klo 
18 aikoihin kuulemaan Ylikiimin-
gin Puhaltajia, Aatu Möttöstä ja 
paikallisia musiikintaitajia terva-
haudan tuoksuun. Perinnetyönäy-
tösten ja kilpailujen lomassa on 
hauska kahvitella ja viihtyä muka-
vassa seurassa.  Lauantaina ovat 
auki myös Koistilan Oskarin ja 
Jurvakaisen Veikon kotimuseot. 

Kaikki järjestelyihin osallistuvat 
tekevät talkoilla valtavan työn. Pa-
ras kiitos tehdystä työstä on nähdä 
yleisöä tapahtumissa. Tarkempaa 
tietoa viikon järjestelyistä ja muu-
toksista saadaan kesän kuluessa 
somen kautta http://tervasvesai-
nen.fi, Rantapohjan ja muiden 
lehtien jutuista. Päivitetty Tervas-
tiimaviikon ohjelmalehti tulee ja-
keluun heinäkuun aikana.

Tervastiimaviikon järjestäjien puo-
lesta lämpimästi tervetuloa!

Tervastiimaviikko 4.-8.8.2021

Tervastiiman  
viettäminen  

kuuluu ylikiiminki-
läiseen kesään.

Kyösti Rasi



8

Ylikiimingin yrityspuistoon kor-
jaamotoimintansa siirtänyt 

Huolto-Lasse on tuonut yrityspuis-
ton liikennemäärään selkeän pi-
ristysruiskeen. Huolto-Lasse siirsi 
autokorjaamotoimintansa 2020 
vuoden alussa Ylikiimingin yritys-
puistoon, uudenaikaisempiin ja 
käytännöllisempiin tiloihin. Ko-
rona-ajan haasteista on selvitty 
hyvin ja korjaamon asiakaskunta 
on kasvanut sekä palveluntarjonta 
laajentunut. Korjaamo työllistää 
tällä hetkellä jo keskimäärin neljä 
henkilöä.

Isot uudet korjaamotilat odo-
tus- ja asiakaspalvelutiloineen 
palvelevat paremmin laajaa huol-
to- ja korjaamopalveluiden tarjon-
taa. Ammattitaitoinen henkilöstö 
mahdollistaa autonkorjaustoimin-
nan lisäksi monipuolisten oheis-
huoltopalveluiden tarjoamisen 
kaikenlaisista pienkoneista (moot-
torisahat, ruohonleikkurit ym. 
pienlaitteet) aina suuriin autoihin 
ja työkoneisiin. 

Rengasmyynti ja -työt kuuluvat 
myös palveluntarjontaan ja palve-
lu on otettu hyvin vastaan. Ren-
gaskauppa onkin käynyt seson-
kiaikoina vilkkaana. Ylikiimingin 
toimipisteen rengasvarasto kattaa 
monipuolisesti autojen ja peräkär-

ryjen renkaat. Mönkijä- ja työkone-
renkaat saadaan toimipisteeseen 
parissa arkipäivässä suuremmasta 
varastosta. Yrityksen Rengas-Lasse 
verkkokaupasta löytyy kattava ja 
jatkuvasti laajeneva valikoima eri-
laisia renkaita.

Korjaamon  sijaisautopalvelu on 
saanut paljon kiitosta asiakkailta. 
Sijaisautoja löytyy useampia hen-
kilöautoja, myös automaattivaih-
teinen ja pakettiauto. Sijaisauton 
voi varata huollon ajaksi ajanva-
rauksen yhteydessä ja sen käytöstä 

veloitetaan ainoastaan polttoaine-
kulut. Sovittaessa ajanvarauksen 
yhteydessä huoltoon tulevan au-
ton voi vaihtaa sijaisautoon, vaik-
ka keskellä yötä ja myös huollosta 
nouto onnistuu 24/7. Sijaisauto-
jen lisäksi Huolto-Lasse vuokraa 
yrityksen käytössä olevaa kalustoa 
mm. B-kortilla ajettavaa minibus-
sia ilman mainoksia, traileria ja 
kuomukärryä.

Lähialueen asukkaat, yritykset 
ja työntekijät ovat löytäneet huol-
topalvelut hyvin uudesta toimi-
paikasta, myös Oulun suunnalta 
tulevien asiakkaiden määrä on li-
sääntymään päin.  

Yrityspuiston liikennemäärä tuplaantui 
Ylikiimingin Lamulla

HUOLTO-LASSE
puh. 050-599 6432, 
www.huolto-lasse.fi

Korona-ajan haas-
teista on selvitty 

hyvin ja korjaamon 
 asiakaskunta on 

kasvanut sekä  
palveluntarjonta  

laajentunut.
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Rekikylässä toimiva Mammutti-
hirsi on käynnistänyt toimin-

nan. Mammutti Talotehdas Oy-ni-
misen yhtiön perustaneet Ilpo ja 
Hermanni Nylander ostivat syksyl-
lä 2019 konkurssin tehneen yhti-
ön omaisuuden konkurssipesältä. 
Kaupat solmittiin heinäkuussa 
2020 ja varsinaisesti toiminta al-
koi syyskuun alussa. Toimintaa jat-
ketaan vanhalla, tunnetulla Mam-
muttihirsi-brandilla.

Päätuotteena ovat hirsiset oma-
kotitalot ja loma-asunnot sekä isot 
julkiset rakennuskohteet päivä-
kodeista kunnantaloihin. Talopa-
ketin voi ostaa laajalla Mammut-
tipaketti-konseptilla ja siihen voi 
yhdistää erilaajuisia asennuksia. 
Muuttovalmiita taloja yritys ei 
kuitenkaan tarjoa. Hirsituotteena 
ovat sekä perinteinen lamellihirsi 
että nykyaikainen painumaton hir-
sirakenne.

Hirsituotemarkkina on vahvassa 
kasvussa. Hirrestä tehdään jo 25% 
kaikista omakotitalopaketeista ja 
hirren asema julkisrakentamisessa 
on myös nousussa. Hirsi on erityi-
sen ekologinen rakennusmateriaa-
li. Puuhun sitoutuu kasvaessaan 
ilmastolle haitallista hiilidioksidia 
ja satoja vuosia kestävä hirsi varas-
toi sen. Hirsirakentaminen on siis 
yksi merkittävä keino torjua ilmas-
tonmuutoksen haittoja. Paitsi että 
hirrestä rakennetaan erinomaisen 
ekologiset talot, hirsi tarjoaa myös 
terveellisen ja turvallisen ympäris-
tön asua.

Mammuttihirren vahvuutena 
voidaan pitää yksilöllistä, asia-
kaslähtöistä toimintatapaa sekä 
pitkän kokemuksen tuomaa am-

mattitaitoa. Uudessa yhtiössä työs-
kentelee jo nyt useita henkilöitä, 
joilla on pitkä kokemus hirsitoimi-
alalta. Mammuttihirsi-tuotemer-
kin juuret yltävät 1980-luvun lop-
pupuolelle ja yli 3000 toimitetun 
kohteen kokemuspääoma on myös 
uudessa yhtiössä mukana.

Mammuttihirren uudelleenkäyn-
nistyminen on edennyt suotuisas-
ti. Ensimmäiset talokaupat tehtiin 
samalla viikolla kuin toiminnan 
käynnistäminen julkaistiin ja siitä 
tahti on kiihtynyt. Ensimmäisen ti-
likauden tavoitteena on vakiinnut-
taa asema markkinoilla ja toimit-
taa muutamia kymmeniä taloja. 

 Tätä kirjoitettaessa, huhtikuun 
puolivälissä 2021, Mammuttihir-
rellä työskentelee reilut kymme-
nen työntekijää. Asennus ja osa 
suunnittelusta toimivat omina 
yrityksinään, joiden kanssa yhteis-
työtä tehdään. Toimintaa kasva-
tetaan suunnitelmallisesti ja hal-
litusti aiempien menestysvuosien 
toimitusmääriä kohti. Muutama 
kohde on jo myyty Ruotsiin ja kan-
sainvälistyminen laajemminkin on 
suunnitelmissa. 

Paikallisuus, jopa ylikiiminki-
läisyys, on yritykselle merkittävä 
asia. Ja myös toisinpäin: yhtiön 
tavoitteena on, että Mammutti-
hirrellä on iso merkitys ylikiimin-
kiläisille kasvavana ja menestyvä-
nä työnantajana. Tavanomaisten 

työmahdollisuuksien lisäksi yri-
tyksessä pyritään toteuttamaan 
yhteiskuntavastuuta erityisesti Yli-
kiimingin alueen nuorten ja koulu-
laisten parissa työskentelevien ta-
hojen kanssa. Yhteistyömuotoina 
tulee olemaan esimerkiksi koulun 
ja yrityksen välinen yhteistyö jossa 
tarjotaan tutustumisia käytännön-
läheisesti yritykseen ja sen työ-
muotoihin. Mammuttihirsi tarjoaa 
jatkossa myös nuorille kesätyöse-
teli-paikkoja.

Yrittäjillä on myös vahva usko, 
että puurakentamisella voidaan 
olla osaltaan pelastamassa maa-
ilmaa ilmastonmuutoksen torjun-
nan merkeissä. Mammuttihirsi on 
palannut. Mammuttihirsi pelastaa 
maailmaa! 

MAMMUTTIHIRREN PALUU

www.mammuttihirsi.fi

Paikallisuus, jopa 
ylikiiminkiläisyys, 

on yritykselle 
merkittävä asia.

Yrittäjät Ilpo (oik.) ja Hermanni 
Nylander eivät antaneet koko maa-
ilmaa sekoittavan koronapandemian 
lannistaa. Itseluottamus tehtaan  
ostopäätöksen tekemiseen poik- 
keusaikana perustuu yrittäjien pitkän 
kokemuksen tuomaan osaamiseen.
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Oulun seurakuntayhtymä lait-
toi entisen Ylikiimingin seura-

kuntatalon myyntiin viime syksy-
nä. Talosta tehtiin neljä tarjousta, 
Pasi ja Marjo Perätalon tekemä 
tarjous voitti ja esisopimus kau-
pasta tehtiin marraskuussa. Seura-
kuntien omaisuuden myynti vaatii 
monivaiheisen käsittelyn ja lopul-
linen kauppakirja allekirjoitettiin 
vasta 15.3.2021.

Voimassa olevan kaavan mukaan 
tontti on varattu asuntokäyttöön. 
Tontilla on rakennusoikeutta nykyi-
sen rakennuksen lisäksi noin 500 
k-m². Uusien omistajien tarkoituk-
sena on korjata ja muuttaa nykyinen 
rakennus asuinkäyttöön. Lisäksi ra-
kennukseen tulee yhteinen tila, joka 
on asukkaiden sekä muiden varatta-
vissa erilaisiin tapahtumiin, tilassa 
on myös pieni keittiö. Muutostyön 
suunnittelijan valinta on käynnis-
sä. Valmistelevat työt aloitetaan 

tulevana kesänä, rakennuksen 
laajennuksen aikataulu päätetään 
myöhemmin. Kiinteistön lämmitys 
muutetaan maalämmöllä tapahtu-
vaksi. Pääosa asunnoista tulee ole-
maan pieniä yksiöitä, mutta myös 
joitakin isompia asuntoja tehdään. 
Tavoitteena on toteuttaa asunnot 
niin, että jokaisen asunnon ul-
ko-ovesta pääsee suoraan pihalle. 
Kiinteistön omistajaksi peruste-
taan Asunto Osakeyhtiö, kaikki 
asunnot ovat ainakin aluksi vuok-
ra-asuntoja.

Pasi Perätalo on toiminut yrit-
täjänä vuodesta 2003 alkaen Tmi 
PP-Service nimellä, 2012 firma 
vaihtoi nimen muuttuessaan osa-
keyhtiöksi. Peeaa Oy harjoittaa 
maa- ja metsäkoneurakointia sekä 
tekee purkutöitä, yhtiön palveluk-
sessa on tällä hetkellä viisi ulko-
puolista työntekijää.

Ylikiimingin Metsästysseuran toimintaa

Entinen seurakuntatalo uuteen käyttöön

Tulevien muutostöiden aikana Pasi 
ja Marjo kulkevat monta kertaa tästä 
ovesta.

Ylikiimingin Metsästysseuran 59. toiminta-
vuosi pyritään viemään läpi mahdollisim-

man normaalisti poikkeuksellisista oloista huo-
limatta. Jäsenet pääsevät metsälle ja Horsman 
tapahtumat pidetään entiseen tapaan. Ajankoh-
taisista asioista ilmoitetaan seuran nettisivuilla 
www.yms.fi 

Sivuilta löytyy erillinen tapahtumakalenteri 
ammuntoja, peijaisia ja kokouksia koskien. Kou-
lulaisille järjestetään Horsmassa tuttuun tapaan 
omia tapahtumia ja seuratoimintaan tutustu-
mista. Kyseinen toiminta on järjestynyt hienosti 
yhdessä opettajakunnan kanssa ja seura toivoo 
perinteen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tal-
kootoimintaan toivotetaan tervetulleeksi kaikki 
kynnelle kykenevät ja erityisesti nuoret jäsenet. 

Ylikiimingin Metsästysseura toivottaa yhteis-
työkumppaneilleen hyvää kesää ja jäsenilleen 
menestyksekästä jahtikautta 2021!

Johtokunta

m
ar

jo
 pe

rä
ta

lo

pixabay
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Ylikiimingin kirkonkylällä keskeisellä paikalla si-
jaitseva, rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokas vanha pappila sai helmikuussa 2021 uuden 
omistajan, kun Oulun seurakuntayhtymä möi kiin-
teistön ylikiiminkiläiselle Jarmo Kokolle. Kauppa si-
sälsi vanhan pappilan hirsirungon lisäksi pihapiirissä 
olevan riihiaittarakennuksen. Ratkaisua vanhan pap-
pilan kohtalolle ja tulevaisuudelle on haettu pitkän 
aikaa, joten oli hienoa haastatella Jarmoa ja kuulla 
suunnitelmista, joiden toteutuessa 
saisimme kylänraitille uutta ihastel-
tavaa.

Jo liki 300 vuotta vanhan pappi-
lan tiloissa on ollut vuosisatojen ja 
vuosikymmenten aikana monenlais-
ta toimintaa. Remonttiakin on tehty 
useaan otteeseen. 1970-luvulla van-
ha pappila saneerattiin vuokra- ja 

kerhokäyttöön ja tässä yhteydessä arvokkaan raken-
nuksen ulkonäkö kärsi melkoisen kolauksen. Remon-
tin yhteydessä mm. vanhat kantikkaan lasikuistit pu-
rettiin ja tilalle tehtiin tuulikaapit ja saunat. 

- Alkuperäisiä lattioita ja tulisijoja ei myöskään ole 
jäljellä, Jarmo harmittelee. 

Uuden omistajan ensimmäisenä tavoitteena onkin 
rakentaa alkuperäistä mukaillen kaksi lasikuistia ta-
kaisin sekä laittaa rakennus muutoinkin ulkopuoli-

sesti kuntoon, mikäli Museovirasto 
näyttää hankkeelle vihreää valoa. 
Korjaustyö voisi alkaa aikaisintaan 
keväällä 2022. Aittarakennus sen si-
jaan on hyvässä kunnossa ja toimii 
tällä hetkellä Jarmon yrityksen va-
rastotilana.

– Vanhan pappilan sisäpuolisten 
korjausten toteuttamisessa mahdol-
lisuuksia voisi olla monia, Jarmo 

kertoo. 
– Mieleen on tässä vaiheessa tullut esi-

merkiksi paritalon rakentaminen. Raken-
nuksella on korkeutta melkoisesti, joten 
asunnot voisi olla kaksikerroksia. Hieman 
askarruttaa tässä vaihtoehdossa kyllä se, 
löytyisikö vuokralaisia, Jarmo pohtii.  

– Miksei myös yritystoiminta voisi onnis-
tua ja menestyä, kuten kirpputori tai kesä-
kahvila. Etätöiden yleistyttyä korona-ajan 
myötä, myös paikallisten palveluiden 
käyttöasteen voisi varovaisesti kuvitella 
kasvavan.

Merja Kokko   

VANHA PAPPILA ARVOISEENSA KUNTOON

Jarmo vanhan pappilan pihapiirissä.

Tavoitteena onkin 
rakentaa alkupe-
räistä mukaillen 
kaksi lasikuis-

tia takaisin.
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Ylikiimingin Nuijamiesten kuulumiset
Koronatilanne on vaikeuttanut seuran urheilijoiden 
toimintaa. ”Lisenssiurheilijat” ovat voineet osallistua 
kilpailuihin. Lasten ja nuorten kerhoja on voitu jat-
kaa tyydyttävässä laajuudessa.

LENTOPALLOA on pelattu jo vuosien ajan, omana 
jaostona toiminta alkoi v 2021 alussa.

Nuijamiesten lasten lentopallo on jatkunut Harjun-
kaaressa ja Vesalasta on saatu mukaan uusia junnuja. 
Nuorten ja aikuisten osalta ei olla päästy treenaa-
maan. Kesällä lapset harjoittelevat ainakin kerran vii-
kossa beach volleyn parissa Juopulin kunnostetulla 
kentällä. Alustavat vuorot kaudelle 2021-2022 (aloi-
tus syksyllä) Harjunkaareen ovat:
- Lasten aloitusryhmä 3-5 luokkalaiset perjantaina 
kello 16.00 - 17.30
- Lasten jatkoryhmä 6-9 luokkalaiset keskiviikko 
18.00 - 19.30 ja perjantai 17.00 - 18.30
- Aikuiset / Nuoret perjantai kello 18.30 - 20.00 ja 
sunnuntai kello 19.30 - 20.00
Tarkat ajat selviävät myöhemmin. Uudet lapset ja 
nuoret ovat tervetulleita mukaan.   

HIIHTO Talven koronarajoitukset estivät pitkälti kil-
pailemisen, mutta Ylikiimingin latuverkostot olivat 
ahkeralla käytöllä. Perinteinen Hikihiihto pidettiin 
poikkeusolojen sanelemana omatoimisena laturet-
kenä. Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruuskilpailut 
hiihdettiin Taivalkoskella huhtikuussa ja Ylikiimingin 
Nuijamiehet nappasivat kolme mitalia. YNM:n juoksi-
jat Janne Ukonmaanaho, Jaakko Leinonen ja Rami 
Oravakangas päättivät vaihtaa piikkarit monoihin ja 
hiihtivät M35 sarjassa kilpaa. Janne otti piirinmesta-
ruuden ja Jaakko pronssia samassa sarjassa. Roosa 
Riikola voitti mestaruuden sarjassa N20.

Tavoitteena kesällä on järjestää rullasuksitapahtu-
ma. Tapahtumassa ihmiset voivat tutustua rullahiih-
toon, tehokkaaseen kuntoilumuotoon. Kokeiltavana 
on testirullasuksia ja opastusta niiden käytössä. Ta-
pahtumasta ilmoitetaan YNM.n kotisivulla.

YLEISURHEILU Marttilanharjun juoksu juostaan su 
4.7. klo 12.00. Jos se ei koronatilanteen takia onnis-
tu,  varapäivä on su 8.8. klo 12.00. Yli 100-vuotias 
Pitäjäottelu Ylikiiminki-Kiiminki-Yli-Ii pidetään elo-
kuussa, järjestämisvuorossa on Kiiminki.

”Talven harjoittelu on sujunut hyvin vallitsevasta ti-

lanteesta huolimatta. Suurin osa normaalisti käytössä 
olleista sisätiloista on ollut suljettuna, joten harjoitte-
lua on tehty valmentajaisä Askon valvonnassa enem-
män ulkona ja omalla kuntosalilla. Aloitin syksyllä 
liikuntatieteiden maisterivaiheen opinnot Jyväskylän 
yliopistossa, valmistuttuani edellisenä keväänä tek-
niikan kandidaatiksi. Ensi kesän kilpailuaikataulu ei 
vielä ole täysin selvillä, kauden päätavoitteena ovat 
Tampereella järjestettävät Kalevan Kisat 26.–29.8.” 
Aurinkoista kevättä toivottaen ja pitkiä keihäskaaria 
toivoen Merja Perätalo

SUUNNISTUS Oulu Rastit on koronaikana korvattu 
”Omatoimirasteina”. Alkukesästä seura järjestää ne 
Rekikylän maastossa. Silloin maastoon viedään rastit 
jotka ovat siellä 2-3 viikkoa. Suunnistaja käy kiertä-
mässä haluamanaan aikana valitsemansa radan. Kar-
tan voi noutaa sovitusta paikasta tai tilata s-postilla. 
Kartta on ilmainen seuran jäsenille, muilta peritään 
pieni maksu.

KUNTOURHEILU Kahvakuula aloitetaan heti kun vi-
ranomaisten ohjeet sallivat. Kesäkausi kuulataan Ha-
junrinteen kentällä keskiviikkoisin klo 17.30 – 18.30. 
Mukaan ilmoittautumiset paikan päällä.

PÖYTÄTENNIS Kuluva kausi on ollut koronan takia 
hiljainen treenien, kisojen ja sarjapelien tiimoilta. Ai-
noastaan junnutreenit ovat pyörineet heti, kun salit 
saatiin käyttöön. Valmiudet on syksyllä palata kaikil-
ta osin normaaliin toimintaan, kunhan luvat saadaan.

SALIBANDY Aikuisten sarjan korona keskeytti kuu-
den ottelun jälkeen. Sen jälkeen pelaajat ovat tehneet 
kotioloissa omatoimista treenaamista. Nyt ollaan 
aloittamassa yhteiset kesätreenit juoksun ym. lajien 
merkeissä. Pelihaluja löytyy koko joukkueelta.

Juniorisalibandyn toiminta tullaan organisoimaan 
koronatilanteen helpottumisen jälkeen uudelleen ja 
toimintaan tarvitaan sitoutuneita vanhempia mu-
kaan. Sinulla ei tarvitse olla vahvaa lajitaustaa, pel-
kästään halu lasten liikunnallisen elämäntavan oh-
jaamiseen riittää. Harjunkaaren koulun salissa on 
hyvät puitteet ja matala kynnys salibandyn harrasta-
misen aloittamiseen. Ohjaamisesta kiinnostunut, ota 
yhteyttä puh 050-567 8753/pj Veikko Jokikokko, 
salivuorot Harjunkaareen on jo varattu.

Tiedot kokosi 
Lasse Haapamäki
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Luontopolku Ylikiimingissä 31.5.- 16.6. välisen ajan 
kirkon ja seurakuntakodin ympäristössä.
Lastenohjaajat mukana polulla tarjoamassa perheille 
välipalan 31.5.-4.6. (ma-pe) aamupäivisin 9-12. Päi-
väkoteja ja koululuokkia pyydetään sopimaan aika 
vierailusta. p. 0443161721.

Kiimingin seurakunnan kesätapahtumia

KESÄN MUSIIKIT

ke 2.6. klo 18 Suvilinnun lauluja Jäälin kappelin  
pihalla, säestämässä mm. Esa Rättyä ja Jarkko  
Metsänheimo

la 24.7. klo 18 Eerik Ohtamaan urkukonsertti 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa

pe 6.8. klo 19 Ylikiimingin kirkossa Anne- 
Mari Kanniainen, harmonikka
   
su 29.8. klo 15 Yksinlaulajien konsertti  
Yhteis vastuukeräyksen hyväksi Kiimingin seurakun-
takeskuksessa, laulajia Ylikiimingistä ja Kiimingistä, 
juontaa Erja Haho

Vuosi 2021 on ollut poikkeusaikaa myös 
nuorisojärjestöjen rintamalla. Koronarajoi-

tukset ovat vaikuttaneet myös Oulun 4H-yh-
distyksen toimintaan. Esimerkiksi perinteinen 
kerhotoiminta on ollut paljon rajoitetumpaa 
kuluneen vuoden aikana, mutta jotain on saatu 
järjestää mm. pienemmillä kerhoryhmillä.

Kesää 2021 odotellaan taas kovasti ja esimer-
kiksi Ylikiimingin koululla järjestetään yhteis-
työkumppaneiden kanssa kesäleiriviikot kesä-
kuun kahdelle ensimmäiselle viikolle. Mukana 
ohjaajina leirillä on tuttuja koulunkäyntiavusta-

jia ja kesäsetelinuoria. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset: https://oulu.4h.fi/toiminta/leirit/

Luonnontuoterintamalla on myös odotet-
tavissa tällekin kesälle tienestimahdollisuuk-
sia. Pieni tilausmäärä on kihokille ja suo-
pursulle jo varmistettu lehden aineiston 
toimituspäivän aikoihin. Tiedotamme koti-
sivuillamme luonnontuotteista, poiminnan 
alkamisesta, koulutuksista ja ohjeista lisää:  
https://oulu.4h.fi/luonnontuotteet/

Ylikiimingin toimisto on muuttopuuhissa. 
Toimisto pysyy edelleen Harjutien liiketiloissa, 
mutta muutamme vähän väljempiin tiloihin 
viereen, entisen Wathénin liiketiloihin. Alaker-
rassa sijainnut pieni kerhohuone myös muuttaa 
samaan tilaan yläkertaan.

Miia Konttinen
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Sekä kylän että Vesalan Boxin ovet sulkeutuvat ke-
sän ajaksi 5. kesäkuuta alkaen. Me ohjaajat siir-

rymme keskitetysti eri kesän toimintoihin. Meitä voi 
nähdä esimerkiksi Kiimingin nuorisotila Sykkeellä, 
Liikennepuistossa sekä koko Oulun aluetta kiertäväs-
sä Oulun nuorisopalveluiden Outo-autossa. 

Outo-auto on liikkuva nuorisotila, joka kier-
tää Oulun eri alueita. Outo-auton voi siis toi-
voa käymään myös Ylikiimingin alueella! Ou-
to-autolla on mukana erilaisia aktiviteetteja ja 
sillä huristelevat nuoriso-ohjaajat eri kokoonpanoil-
la. Outo-auton liikkeitä voit seurata Instagramissa  
@outo_ouluauto.

Toivomme kaikille oikein ihanaa ja rentouttavaa 
kesää! 

Terkuin Boxin poppoo 
Riikka Merkkiniemi, Anu  

Vuotila ja Iina Saarinen

Kesäterveisiä Ylikiimingin  
nuorisotila Boxilta! 

Kuntaliitoksen 31.12.2008 jälkeen todettiin Yli-
kiimingissä olevan tarvetta säännöllisesti ilmes-

tyvälle lehdelle. Aiemmin Ylikiimingin kunta julkaisi 
omaa tiedotuslehteä satunnaisesti tarpeen mukaan. 
Kun ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 2010, sillä ei 
ollut vielä nimeä, mutta nimikilpailun jälkeen nimek-
si tuli TERVIISI. Tuo nimi oli jo ollut Nuorittalla käy-
tössä, mutta nimen käyttämiseen saatiin heiltä lupa.

Vuosina 2010-2012 lehti ilmestyi kolme kertaa 
vuodessa ja sen jälkeen kaksi kertaa, ajankohdat tou-
ko-kesäkuun ja loka-marraskuun vaihteet. Korona-
vuonna 2020 lehti ei ilmestynyt lainkaan. Vanhojen 
lehtien skannaus on käynnissä ja niitä on nähtävillä 
sähköisenä osoitteesta https://terviisi.webnode.fi/

Tavoitteena oli tehdä uutislehti, joka kertoo ylikii-
minkiläisille heitä kiinnostavista ja tärkeistä asiois-
ta ja tapahtumista. Ylikiiminkiläisten yhdistysten ja 
muiden toimijoiden tapahtumat sekä uutiset ovat 
tärkeä osa lehden sisältöä. Tavoitteena on myös ker-
toa jokaisessa lehdessä ylikiiminkiläisten yritysten 
toiminnasta sekä esitellä aloittavien uusien yritysten 
toimintaa.

Lehti on tehty talkootyönä, jokaisessa lehdessä on 
yli kymmenen henkilön kirjoittamia juttua. Alkuvuo-
sista asti lehteä ovat olleet tekemässä Helinä Silta-

koski, Sirkka Holmi ja Lasse Haapamäki. Kiitos 
teille kaikille!
 Rahaa on tarvittu paino- ja jakelukustannuksiin. 
Lehti on jaettu jokaiseen ylikiiminkiläiseen posti-
laatikkoon, jotka jakelun sallivat ja niitä on tämän 
lehden aikana 1351 kpl. Oulun kaupunki on antanut 
avustusta lehden kustannuksiin ja lisäksi lehdellä on 
vähän mainostuloja. Kaupungin avustus on vuosien 
varrella vähentynyt sekä paino- ja jakelukulut ovat 
nousseet. Aluksi voitiin tehdä kolme lehteä vuodessa, 
tänä vuonna tämä yksi paperilehti ja loppuvuodesta 
toinen sähköisenä lehtenä. Lehden tulevaisuus näyt-
tää hyvältä, sen tekemiseen on saatu mukaan uusia 
osaavia henkilöitä.

Lasse Haapamäki

Terviisi-lehti 10 vuotta

Kaikki Oulun alueelta 
löytyvät kesätoiminnot 

lapsiperheille ja nuorille 
löytyvät osoitteesta 

www.ouka.fi/fiilis 

SEURAAVA TERVIISI 
ilmestyy sähköisenä 
loppuvuodesta 2021. 

Juttuvinkit, kommentit ja 
palautteet osoitteeseen: 
terviisi.ylikiiminki@gmail.com
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