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KPSR on nyt Riekkola Infra Oy
YLITORNIO – Kiinteistöpalvelu Seppo
Riekkola Ky:ssä on tapahtunut sukupolvenvaihdos 1.9.2017 alkaen. Firma on
siirtynyt Ismo Riekkolalle sekä hänen
sisarelleen Riitta Hunnakolle. Samalla
yhtiön nimi on vaihdettu kevyemmäksi;
Riekkola Infra Oy.
– Nimenvaihdos oli tarpeen, kun tehdään paljon töitä Ruotsissa. Vanha nimi
oli kankea ja pitkä, uusi nimi kertoo ruotsalaisillekin paremmin, mitä yritys tekee,
Ismo Riekkola sanoo.
Yrityksen ala on entinen; yleistä infran
tuottamista, esimerkiksi maanrakennusalan urakointi, teitten kunnossapito,
viemäreiden kunnossapito ja talvella
auraukset.
– Tällä hetkellä tehdään Koivistonpäässä Toivolan tilalla navetan pohjatöitä eli tiet ja piha-alueet on tehty,
rakennuksen pohjat, vesijohdot ja kaapeloinnit vedetty, Ismo kertoo.
Tälle syksylle on vielä kolme, neljä
työmaata tiedossa, joten kiirettä pitää
ennen kuin vuosi loppuu.

3D-ulottuvuudella
Uusia investointejakin on tehty: yhteen
kaivinkoneeseen on hankittu 3D-mittalaitteet.
– Se oli iso investointi, mutta helpottaa
ja nopeuttaa työtä, materiaalien hallinntaa ja käyttöä. Enää ei tarvitse mittamiehen olla aina opastamassa, kun laitteen
kuljettaja näkee itse kaiken mittalait-

Villa Säikkärällä uusi vetäjä
YLITORNIO – Ylitorniolaisen Villa Säikkärä -matkailuyrityksen omistaja Risto
Kauppinen menehtyi puolitoista vuotta
sitten, mutta vuonna 2011 perustetun
Villa Säikkärän toiminta jatkuu entisillä
palveluilla. Yrityksen on vuokrannut
rovaniemeläinen Lapland Highleveltours Oy, jonka vetäjä on Ilkka Springare. Springaren firma hoitaa myös
Levillä toimivaa Happy Safaris -yritystä.
Raanujärven Lahdenperässä toimivan
Villa Säikkärän isäntänä työskentelee
nykyään käytännössä Mika Rajakangas,
joka oli mukana jo Kauppisen aikana. Silloin Rajakangas toimi oppaana, nyt hän
pyörittää kaikkea toimintaa.

Majoitus täysihoidolla
– Yritys toimii niin kuin ennenkin, mutta
markkinointia on lisätty entisestään,
Rajakangas sanoo.
Palveluihin kuuluu majoitus täysihoi-

teesta. Sitä on käytetty Toivolan tilallakin, Ismo kertoo.
– Sen avulla voidaan tehdä mittatarkasti vaikkapa kokonainen hallin perustus tai leikata jäästä tarkalleen tietynkokoinen ja tietynmuotoinen lohkare.
Riekkola Infra Oy:llä on toistakymmentä työntekijää, yhtä vaille kaikki
paikkakuntalaisia.
Yhteystiedot: Ismo Riekkola, p. 040 541
8170, kpsr@kpsr.fi, kotisivut www.kpsr.fi,
Facebook-sivut nimellä Riekkola Infra Oy.
(KM)

dolla sekä erilaisia ohjelmapalveluita
kuten moottorikelkkailua ja kalastusta
sekä alihankintana lähellä olevilta poroja koiratiloilta hankittuja poro- ja koiravaljakkosafareita.
– Lentokentältä tänne ja takaisin lentokentälle hoidetaan asiakkaat täysihoidolla. Meillä on täällä oma kokki ja tarjoilija paikalla aina, kun on asiakkaita.
Asiakkaat ovat yleensä yritysten järjestämiä palkkio- tai koulutusryhmämatkoja. Joulun ja uudenvuoden tienoilla
asiakkaat ovat enimmäkseen venäläisiä,
ukrainalaisia, kazakstanilaisia tai valkovenäläisiä, mutta muina vuodenaikoina
ryhmiä tulee muualta Euroopasta.
– Sveitsistä on tullut aika paljonkin
ryhmiä viime aikoina, Rajakangas muistaa.
Yhteystiedot: Mika Rajakangas
p. 044 975 7880, mika@villasaikkara.fi,
kotisivut: www.villasaikkara.fi. (KM)

Villa Säikkärän palveluista vastaavat nykyään Mika Rajakangas (kuvassa oikealla) ja Nikolas
von Käänelä. Kuva Toni Kraatari.

FIREHUT-ulkotakan juuret ovat Ylitorniolla

Salon L:lle pohjoismaisen hiuskilpailun voitto

YLITORNIO – STAC Products Oy Ltd valmistaa Ville-Pekka Hamarin suunnittelemaa FIREHUT-ulkotakkaa. Tuote on
säänkestävästä Cor-ten teräksestä valmistettu ulkotakka, jolla pystyy valmistamaan monipuolisesti ruokaa ulkona.
Takka toimii myös tunnelmanluojana.
– Tuotteen kehitys lähti muotoilusta,
idea on perinteisestä lapinkodasta. Sen
jälkeen kehitin sitä reilun vuoden verran
monipuolisemmaksi, jotta sitä voisi
pelkän takkatulen lisäksi käyttää myös
grillaukseen ja savustamiseen.
Yritys on perustettu vuonna 2016,
mutta toiminta on alkanut vasta tämän
vuoden keväällä. Ulkotakkaa myydään
tällä hetkellä Hamarin omassa stac.fiverkkokaupassa.

YLITORNIO – Ylitorniolaiset ovat saaneet
entistä paremman mahdollisuuden
huolehtia hiuksistaan, sillä Tiina Lauri
avasi elokuussa Nuotiorannalle uuden
kampaamo-kauneushoitolan. Paikan
nimi on Salon L.
Salongin palveluihin kuuluvat hiusten
osalta leikkaukset, värjäykset, kiharrukset – kaikki, mitä yleensä hiuksille tehdään – ja lisäksi Tiina huoltaa kuntoon
ripset ja kulmat sekä kynnet.
– Ripsien ja kulmien värjäykset totta
kai, lisäksi ripsien pidennykset, kynsiin
geelikynnet ja niin edelleen. Kasvohoitoja en kuitenkaan tee, Tiina sanoo.
Hän suoritti viime keväänä kaksoistutkinnon ja valmistui parturi-kampaajaksi
Kemistä samalla, kun sai ylioppilaslakin päähänsä Ylitornion Yhteiskoulun
lukiosta. Lokakuussa hän valmistuu
kynsikoulutuksesta. Hänellä on parturikampaaja-alan koulutusta ja näkemystä
myös Kanadasta, missä hän oli kuukauden vaihdossa.
Paikalla ollut asiakas muistuttaa, että
Tiinalla on hallussaan hiusalan kilpailun voitto Norjasta. Seinältä löytyykin
kunniataulu, jossa lukee ArcticSkills
competition, Kirkenes ja – goldmedal.
Silmiinpistävää on kilpailun ajankohta.
Se oli vuonna 2016, vuotta ennen Tiinan
valmistumista.
– Se oli pohjoismaitten alle 20-vuotiaiden hiusalan kilpailu. Osallistuin ensim-

Euroopan markkinoille
– Tavoitteeni on saada tuote ensi kesäksi
myyntiin myös alan kivijalkakauppoihin
ja sen jälkeen suunnata Euroopan markkinoille. Tuotteita voi kuitenkin jo nyt
tilata verkkokaupasta myös EU-maihin.
Kaukaisin toimitus on mennyt Ranskaan, Hamari kertoo.
Tällä hetkellä tuotevalikoimaan ei
kuulu muuta kuin FIREHUT-ulkotulisijatuotteet, joita on ulkotakan lisäksi myös
samalla muotoilulla valmistettu, mutta
pienempi ulkotulilyhty.
Hamari on asunut viitisen vuotta Tampereella. Hän pitää kuitenkin tärkeänä

tuotteen alkuperää ja juuria, jotka tulevat pohjoisesta Ylitorniolta, ja jotka
näkyvät vahvasti yrityksen markkinoinnissa ja brändäyksessä. Yritys on rekisteröity Ylitorniolle.
Yhteystiedot: Stac Products Oy Ltd,
Ville-Pekka Hamari p. 044 080 1252,
info@stac.fi, kotisivut: www.stac.fi. (KM)

mäistä kertaa ja voitin.
Kilpailutehtäviä olivat pitkien hiusten
kampaus ja värjäys, meikkaus, naisten
hiusten leikkaus, värjäys ja jokapäiväinen kampaus, miesten hiusten leikkaus
ja värjäys ja moderni kampaus.
Yhteystiedot: Torniontie 339, Ylitornio,
p. 040 146 5065, salonl@outlook.com.
Avoinna: ma 12–20, ti–to 9-17, pe 8–16,
sopimuksen mukaan myös iltaisin. (KM)

