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Kunnan sivut 
s. 16-17   

Tyrnävän

Tyrnävän torilla la 23.4. klo 9.00-15.00

Kevät- ja siemen-
perunamarKKinat

Siemenperunaa ja markkinamyyjiä

Lapsille 
polku-traktorirata(Maaseutu-nuoret)

MLL myy
vappu-
palloja

Lapsille
ongintaa
klo 10-13

Tempauksen
B-tytöt pitävät

Sekralla
kahviota

klo 11-13
Peetu-Pelle

paikalla

TYRNÄVÄN YRITTÄJÄT RY:N JULKAISU 1/2016 HUHTI-TOUKOKUU

Oulunsalon  kevätmarkkinat
pe 22.4.2016 klo 9-18 

Kauppakeskus Kapteenin edustalla 

Reipasta markkina-

tunnelmaa ja 

haitarimusiikkia! 

Tervetuloa!

100 
vuotta

kumppanuutta

Ja paljon muuta!

Ohjelmaa:
9.00 Markkinoiden avaus
9.30 Kunnanjohtaja Marjukka Manninen
10.00 Finpom, Heikki Markus
 puheenvuoro siemenperunasta 
 sekä high grade -alueesta
10.30 Haitarimusiikkia, Ville Isomursu
11.30 Haitarimusiikkia, Ville Isomursu
12.00  MLL-tyttöjen tanssiesitys 

tervetuloa markkinoille!Väri-Polar oy
Kallisensuora 3, 90400 Oulu

Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 
fax. (08) 311 3278

www.varipolar.fi
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Palveleva erikoisliike

- automaalit
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Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 044 239 6942
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Neljäs kausi Tyrnävän Yrittäjien pu-
heenjohtajana on alkanut erittäin vilk-
kaan toiminnan parissa. Nyt voisi jo 
sanoa, että olen jo kokenut konka-
ri näissä hommissa, mutta täytyy tun-
nustaa, että kokoajan tämäkin tehtävä 
saa uusia tuulia ja ehkä tietyt tehtävät 
menevätkin jo rutiinilla ja on energi-
aa paneutua uusiin haasteisiin. Ilokse-
ni saan todeta, että yrittäjäyhdistys saa 
olla mukana monessa niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisestikin. 

Moniin ajankohtaisiin asioihin 
pääsee vaikuttamaan mielipiteillä ja 
lausunnoilla. Yrittäjien viestit mene-
vät yhdistyksen kautta kyllä perille. 
Oman kunnan tapahtumissa ollaan 
aktiivisesti mukana ja yhdessä muiden 
yhdistysten kanssa kehitetään tapah-
tumia omien kuntalaisten sekä tieten-
kin myös kaikkien muidenkin iloksi. 
Tyrnävä-tarjottimelle hanke on tuonut 
oman piristyksen kunnan tapahtumiin 
ja sekä yrittäjille suunnattuihin koulu-
tuksiin ja tilaisuuksiin. Nyt onkin aika 
aktivoitua ja osallistua näihin tarjolla 
oleviin juttuihin. 

Ylpeä yrittäjistä, ylpeä yrittäjäjärjes-
töstä! Suomen yrittäjät on jo kahden-
kymmenen vuoden ajan ajaneet yrit-
täjien asemaa ja ovat saaneet monen 
monta muutosta aikaan. Yrittäjäjärjestö 

on tärkeä yrittäjien etuja ajava järjestö 
ja on ilo ja kunnia saada olla osallise-
na tässä järjestötoiminnassa. Nyt ol-
laankin eletty aktiivisen vaikuttamisen 
aikaa, yrittäjien ääni on ollut erittäin 
tärkeä ajankohtaisissa asioissa. Yrittä-
jäyhdistys tarjoaa myös todella loista-
vat verkostoitumisen mahdollisuuden 
niin paikallisesti kuin valtakunnallises-
tikin.

Yhteiset tapahtumat ja koulutukset 
ovat parhainta antia ja kokemusten 
sekä näkemysten jakamista, sillä kenel-
lä muulla voisi olla juuri yrittäjille sopi-
vat näkemykset kuin toisella yrittäjällä. 
Meillä Tyrnävän yrittäjissä pidetäänkin 
tätä kokemusten ja näkemysten jaka-
mista tärkeänä ja senioriyrittäjät ovat 
luvanneet aktivoitua mentorisoimaan 
nuorempia yrittäjiä. Käyttäkää ihmees-
sä tätä ja muitakin loistavia yhdistyk-
sen tarjoamia etuja hyväksi. 

Olen kuullut kehuja myös valtakun-
nallisesta neuvontapalvelusta, josta jä-
sen saa apua yhdellä puhelin soitolla, 
apu on siis tarvittaessa yllättävänkin 
lähellä. Kävinkin helmikuussa yhdessä 
muiden puheenjohtajien kanssa tutus-
tumassa Suomen yrittäjien toimintaan 
ja kyllä siellä on todella monipuolinen 
osaaminen ja ihan vain yrittäjiä varten. 
Yrittäjä jos et vielä ole yrittäjäjärjestön 

jäsen, suosittelen kyllä liittymän heti-
miten.

Tyrnävän yrittäjien järjestämät ke-
vätmarkkinat ovat yksi yhdistyksem-
me jokavuotinen ”voiman näyte”, pie-
nellä joukolla olemme saaneet aikaan 
mukavan perinteisen tapahtuman. 
Toki taustavoimia tarvitaan ja niitä saa-
daankin oman kuntamme joukosta ja 
lukuisilta yhdistyksiltä. 

Tänäkin vuonna on tarjolla mo-
nenmoista ohjelmaa koko perheelle ja 
unohtamatta tietenkään sitä tärkeintä 
eli mistäpä muualta voi saada laaduk-
kaat siemenperunat kuin Tyrnävältä! 
Toivotan kaikki tervetulleeksi nautti-
maan markkinoistamme! 

Annukka Suotula-Ervasti
Puheenjohtaja
Tyrnävän Yrittäjät ry

Ylpeä yrittäjistä! 

-Yhteiset tapahtumat ja koulutukset ovat 
parhainta antia ja kokemusten sekä näke-
mysten jakamista, sillä kenellä muulla voisi 
olla juuri yrittäjille sopivat näkemykset kuin 
toisella yrittäjällä, toteaa Tyrnävän Yrittäjien 
puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti.

Yrittäjät aamukahveilla

Yrittäjien huhtikuun aamukahvikokoontumisessa perjantaina 15.4. ravintola Pömilässä oli vierailijana yhteyspäällikkö Sari Reini-
kainen-Laine PPY:stä ja kunnanjohtaja Marjukka Manninen. Heidän keskellään yhdistyksen uusi jäsen Harri Rauhannummi. Edessä 
Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti ja sihteeri Minna Ahonen. Kuva Petri Ervasti.

Pentti Turunen lahjoitti kunnanjohtaja Marjukka Manniselle 
muistoksi itse tekemänsä puukon. Kuva Petri Ervasti.

Tyrnävän Yrittäjien toimin-
taan kuuluu säännölliset aa-
mukahvikokoontumiset, jos-
sa tutustutaan keskenään 

sekä toinen toistensa tuot-
teisiin ja palveluihin. Myös 
verkostoitumisen mahdolli-
suuksia pidetään kokoontu-

misissa esillä. 
Huhtikuun kokoontumi-

sessa perjantaina 15.4. vie-
railijana oli yhteyspäällikkö 

Sari Reinikainen-Laine Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjistä 
ja Tyrnävän kunnanjohtaja 
Marjukka Manninen, jol-

le Pentti Turunen lahjoitti 
muistoksi itse valmistaman-
sa puukon. Turusen tekemiä 
puutöitä on esillä ravintola 
Pömilässä. 

Tyrnävän Yrittäjät saivat 
myös tilaisuudessa uuden 
jäsenen, kun Harri Rauhan-

nummi täytti jäseneksiliitty-
miskaavakkeen. Harri tun-
netaan Tyrnävällä asuvana 
kansainvälisesti palkittuna 
hääkuvaajana. Häitä ja mui-
ta juhlia sekä muotokuvia 
hän kuvaa kaikkialla Suo-
messa. HT

LIITY 
JÄSENEKSIhttp://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/tyrnava
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TÄSSÄ LEHDESSÄ:
Alueen perunoiden taudittomuus on 
myös palstaviljelijöiden vastuulla s. 5
MTK Tyrnävä: Toimintaa maaseudun elinkeinojen ja 
elävän maaseudun puolesta s. 6
Nelli Kauppi: Lähiruoka on työtä, toimeentuloa,   
terveyttä, hyvää mieltä s. 6
Suomen Siemenperunakeskus: 
Paljon uutta 40 v juhlavuoden kunniaksi s. 7

Tyrnäväläistä osaamista Oulun Toppilassa 
sijaitsevassa Yrityskylässä s9
Opettavainen, mukava ja mielenkiintoinen 
päivä Yrityskylässä s. 9
Colomballa on kova menekki ympäri Eurooppaa s. 10
Kissahoitolalle on kysyntää s. 11
Maksuperusteinen alv käyttöön aikaisintaan 
ensi vuonna s. 12

Julkisten hankintojen temppurata s. 12
Senioriyrittäjillä paljon kokemusta s. 12
Tyrnävän Vuoden 2015 yrittäjä: Pohjan Sato Oy s. 13
Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa s. 14
Asiakas voi löytää lähimmmät tarjoukset 
mobiilisovelluksella s. 15
Kunnan sivut 16-17:
-Tyrnävä tarjottimelle! -hanke esittelee laadukkaat 

tuotteet ja niiden ammattitaitoiset tekijät s. 16
-Kunnanjohtaja Marjukka Mannisen terveiset s. 17
Kunta tarjoaa monta keinoa kesätyöllistämiseen s. 17
Seurakunnan tervehdys Timo Liikanen: 
- Aika kokeilla uutta s. 18
Heli Räisänen uutena hallituksessa: Nyt on aikaa 
yhdistystyöllekin s. 19
Mikko Tölli: Tärkeintä on saada olla itsensä pomo s. 20

Yrittäjien puheenjohtajan tervehdys
Ylpeä yrittäjistä! s. 2
Yrittäjät aamukahveilla s. 2
Yrittäjyysluokka toimii Kuulammen koululla s. 3
Uusia jäseniä s. 3
Auttamisesta kiitosta yrittäjille s. 3
Kevät- ja siemenperunamarkkinat 12. kerran s. 4
MLL markkinoilla iloisella mielellä s. 5

Tyrnävän Yrittäjät ry:n jäseneksi on viime kesästä lähtien 
liittynyt seitsemän uutta jäsentä. Tällä hetkellä yhdistykses-
sä on yhteensä 80 jäsentä.

Ensiapukoulutus ja konsultointi Jukka Tuuri tarjoaa en-
siapukoulutusta ja alan konsultointipalveluita.

Linnan Juhlakuvan yrittäjä Harri Rauhanummi on eri-
koistunut hääjuhlien valokuvaamiseen ja muotokuviin.

Lämpö- ja kylmäasennus Välimäki Oy toimii Tyrnävällä 
Mikko Välimäen johdolla.

Nuohous Kipinä Pasi toteuttaa Tyrnävän alueella laki-
sääteiset nuohoukset, hormien kuvaukset ja korjaustyöt.

PKT-Kiinteistöt Oy tarjoaa talopaketteja ja rakentaa rivi- 
ja luhtitaloja, yrittäjänä Tommi Tölli.

Soveo Oy on erikoistunut mobiilisovelluksiin ja mobiili-
markkinointiin, yrityksen johdossa toimii Jari Kurola.

Suomen taloperustus Oy on Ilpo Väyrysen yritys, joka 
tarjoaa rakennus- ja perustusurakointia, rakennusvalvonta-
töitä, maansiirtourakointia, työvoiman vuokrausta, auto- ja 
konekauppaa sekä korjaamotoimintaa.

Yrittäjäyhdistyksen jäseneksi liittymällä saat käyttöösi 
myös aluejärjestön ja keskusliiton tarjoamat edut. Järjes-
tönä vaikutamme siihen, että yhteiskunta ja sen päättäjät 
suhtautuvat kannustavasti ja tukien yrittäjyyteen. Jäsenenä 
saat rahanarvoisia jäsenetuja muiden muassa vakuutuksista, 
polttoaineista ja majoituksesta. Yrittäjäjärjestön neuvonta-
palvelu ja koulutukset tukevat yrittämisen haasteissa ja aut-
tavat välttämään karikot jo ennakolta.

Toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki yrittäjät 
toimialaan katsomatta, oletpa ollut yrittäjänä pitempään tai 
vasta ryhtynyt yrittäjäksi tai olet kiinnostunut seniorijäse-
nyydestä. Meitä on jo 115 000 Suomessa.

Uusia jäseniä

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kokoontuminen on samalla 
yhteinen tapahtuma jäsenille perheineen! 

Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 
ma 16.5. mennessä tyrnavan@yrittajat.fi

Tyrnävän Yrittäjät ry:n sääntömääräinen
KeVÄTKOKOUS

to 19.5.2016 klo 18 
Oulun keilahallilla, Isokatu 97 Oulu

Julkaisija: Tyrnävän Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja Annukka Suotula-Ervasti
Toimittajat:  Heimo Turunen, Jenny Kärki
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JAKELU JOKA TALOUTEEN TYRNÄVÄ, KEMPELE, LIMINKA, MUHOS. NOIN 15 000 KPL

Yrittäjyysluokka toimii Kuulammen koululla
Kuulammen koulun ensimmäinen 7D yrittäjyysluokka yhteiskuvassa opettajansa Katja Myllymäen johdolla.

Olemme Kuulammen kou-
lun ensimmäinen yrittäjyys-
luokka Tyrnävältä. Olemme 
lupaavia seiskaluokkalaisia 
yrittäjänalkuja. Luokkamme 
päätavoitteena yrittäjyyden 
saralta on perustaa omat 4H- 
yritykset tämän kevään tai 
tulevan syksyn aikana.

Yrittäjyysluokalle haki 
2015 keväällä noin 60 op-
pilasta, joista 19 valittiin. 
Hakemiseen ja luokalle pää-
syyn vaikutti kolme osaa; 
esitehtävä, todistus ja haas-
tattelu, joka vaikutti eniten 
valintaan. Yrittäjyysluokalle 
hakeneet ja valitut olivat 
kiinnostuneet yrittäjyydestä 
ja halusivat saada kokemus-
ta oman miniyrityksen pyö-
rittämisestä.

Alkusyksy sujui leppoi-
sissa merkeissä, opettajiin, 
ylä-asteeseen ja muihin op-
pilaisiin tutustuessa. Syksyl-
lä yrittäjyysluokka oli myös 
auttamassa Tyrnävän peru-

namarkkinoilla ja hirvipei-
jaisissa, järjestämässä läppä-
rilenkkiä luokan tablettejen/
läppäreiden varainkeruuta 
varten, jotka saimmekin 
hankittua joulun korvalla. 
Syksyllä kävimme myös tu-
tustumassa Toppilan kiipei-
lykeskuksessa, ja joulun alla 
syömässä Oulussa intialai-
sessa ravintolassa. Olemme 
myös perustaneet oman blo-
gin luokallemme (qlampi.
blogspot.fi) ja luonamme on 
käynyt useita yrittäjiä kerto-
massa omasta yrityksestään, 
mm. musiikinopettajamme 
Pietu Halonen.

Joululoman jälkeen olim-
me viikon mittaisessa TET- 
jaksossa, kukin missäkin 
paikassa: kaupoissa, päivä-
kodeissa ja ravintoloissa. 
TET- oli kaikkien mielestä 
mukava ja avartava koke-
mus. Myös keväällä olemme 
menossa toiseen TET- har-
joitteluun. Olimme myös 

osallisena Kauraamarjaa- 
kilpailuun jossa voitimme-
kin toisen sijan, eli pääsem-
me hieman ennen kesälomaa 
Helsinkiin, linnanmäelle ja 
Musta barbaarin keikalle. 

Nyt keväällä olemme ak-
tiivisesti alkaneet suunnitte-
lemaan yrityksiä, ja ideoita 
on jo syntynyt mukavasti. 
Esim. pianokoulu, leipomis-
yritys ja eläintarvike yritys. 
Luokkalaiset ovat innois-
saan yrityksien perustami-
sesta, sillä 4H- yritykset ovat 
loistava ja riskitön tapa har-
joittaa pientä yritystä yksin 
tai kavereiden kanssa. Yritys 
on myös mukava tapa saada 
pientä taskurahaa.

Yhteistyötä yrittäjä- 
yhdistyksen kanssa
Tyrnävän Yrittäjäyhdistys 
on tehnyt yhteistyötä yrittä-
jyysluokan kanssa ja jatkossa 
vielä nykyistä enemmänkin. 

Tarkoitus on nimetä luokalle 
kummi-yrittäjät. Ehdokkai-
ta onkin jo ihan mukavasti, 
mutta mukaan mahtuu vielä 
lisää, kertoo Tyrnävän Yrit-
täjien puheenjohtaja Annuk-
ka Suotula-Ervasti. 

Yrittäjät ovat käyneet esit-
täytymässä luokalle ja suun-
nitteilla on myös vierailuja 
yrityksiin, jotka ovat innok-
kaasti lähteneet mukaan ja 
tuovat oman alan osaamista 
opiskelun hyödyksi. Oppi-
laiden työskentelyn helpot-
tamiseksi on ostettu tabletit, 
jotka hankittiin viime syk-
syn Läppäri-lenkin tuotoilla 
ja lahjoituksilla. Tapahtuma 
olikin niin onnistunut, että 
siitä on päätetty tehdä, joka 
syksyinen perinne, toteaa 
Suotula-Ervasti.

Yrittäjyysluokka
Kuulammen koulu 

Auttamisesta kiitosta yrittäjille
Tyrnävän Yrittäjät on jaka-
nut jo usean vuoden ajan 
avustuksia vähävaraisil-
le lapsiperheille lahjakortin 
muodossa. 

Joulu on lasten juhlaa ja 
sen vuoksi lahjakortit jae-
taankin pääsääntöisesti jou-
lun alla, jotta lapset saisivat 

lapsille kuuluvan joulujuh-
lan.

Tyrnävän Yrittäjät ja sosi-
aalitoimi tekevät yhteistyötä 
korttien jakamisessa ja näin 
päästään seulomaan avun 
tarpeet sekä mahdolliset 
päällekkäiset avustukset.

Koska korteilla ei ole 

määrättyä päättymisaikaa 
niin asiakkaat ovat olleet 
hyvin tyytyväisiä, sillä avus-
tustarvetta on pitkin vuotta 
ja näin ollen kortin saldoa 
pystyy jakamaan niille tiu-
kemmillekin kuukausille ja 
voi myös hyödyntää alen-
nusmyyntejä yms. 

Eräskin avustuksen saaja 
kertoi, että heidän perheessä 
kierretään kaupoissa ja han-
kitaan lapsille tarvikkeita 
enemmän alennusmyynti-
koreista kuin kirpputoreilta, 
sillä kaupoista saa alennus-
tuotteita jopa halvemmal-
la ja ne ovat sitten uusia. 

Viitseliäisyyttähän se vaatii, 
mutta käy myös kuntoilusta 
kun kiertelee ja katselee.

Kyseinen perhe haluaa-
kin kiittää Tyrnävän Yrittäjiä 
näistä avustuksista, joita he 
ovat saaneet jo useamman 
vuoden ajan ja joista on ollut 
äärettömän iso apu. Joskus 

jopa pitkin vuotta, toisinaan 
lahjakortti on kulunut lyhy-
emmällä aikavälillä.

Terttu Salmi

Sivunvalmistus ja taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen 
www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani
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paikallista siemenperunaa 
palstaviljelijöiden tarpeisiin.

Lapsia viihdyttämään 
saadaan jälleen Peetu-Pelle, 
joka on tuttu aikaisemmilta-
kin vuosilta. Kannattaa saa-
pua katsomaan mitä Peetu 
tällä kertaa vetää hihastaan! 
Lisäksi on muun muassa 
haitarimusiikkia kaikille 
sekä maaseutunuorten jär-
jestämä polkutratorikisa. 

Seurojentalolla kahviosta 
saa suun makiaksi ja läm-
mintä kahvia halutessaan. 
Kahvion tuotto tukee Tyrnä-
vän Tempauksen pesäpalloi-
levia b-tyttöjä.

Tyrnävän Yrittäjät ry:n 
järjestämä tapahtuma on jär-
jestyksessään kahdestoista. 
Viime vuonna tapahtuma 
järjestettiin ensimmäistä ker-
taa torilla ja paikka todettiin 
tarkoitukseen sopivaksi. 

Kevät- ja siemenperunamarkkinat 12. kerran!

Tervetuloa perinteisille Ke-
vät- ja siemenperunamark-
kinoille lauantaina 23.4. Tyr-
nävän torille. 

Tapahtumasta löytyy 
markkinamyyjiä läheltä ja 
kaukaa sekä ohjelmaa koko 
perheelle. Tietenkin saata-
villa on myös laadukasta 

Ohessa kuvia ja tunnelmia viime vuoden Kevät- ja siemenperu-
namarkkinoilta. Kuvat Jenny Kärki
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Lettukahvila 
CASAMER

Tervetuloa jälleen markkinoilla 
letuille ja makkaralle!

RAVINTOLA RANNI
Kirkkotie 6, Tyrnävä

VIIHDERAVINTOLA 
KESKELLÄ KYLÄÄ!

A-oikeudet. Järjestämme 
kokoukset ja juhlat tarpeidenne mukaan.

www.facebook.com/ravintolaranni 
puh. 050 545 2442

ma-ti sulj. 
ke-to 17-02

pe 17-03 
la 15-03 
su 15-02

TerveTuloa PiiloPirTille viihTymään

• juhlapalvelut • kokoukset  • ruokailut 
• saunat • majoitus

Puh. 040 5764 627, 0400 684 374
www.hannuksenpiilopirtti.fi

Lakeuden laidalla, Tyrnävällä

...mukava irtiotto arjesta
ja kaupungin vilinästä...
...ihanteelliset puitteet

hääjuhliin, syntymäpäiviin,
kokouksiin ja majoitukseen...

Kesän aukioloajat 
alkaen 1.5.2016

Alueen kasvinterveys on myös 
palstaviljelijöiden vastuulla

Täältä Finpomin varastolta lähtee siemenperunat monistetta-
vaksi sopimusviljelijöille ympäri Suomen.

Finpomin toimitusjohtaja Heikki Markus kertoo että tämä kookas Bellarosa on aikainen lajike, 
joka sopii hyvin vaikkapa uuniperunaksi.

Keskikyläntie 42 A, 91800 Tyrnävä
lassilan.taimisto@dnainternet.net

Palvelemme 
toukokuussa: ma-pe 9-19, la-su 9-14
kesäkuussa: ma-pe 9-19, la-su 9-14

heinäkuussa: ma-pe 9-19, la-su suljettu

Lassilan Taimisto

www.lassilantaimisto.fi
 KESÄKUKKIA vIIKKo 21 ALKAEn
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Iloisissa tunnelmissa viime 
vuoden markkinoilla.

Herkulliset munkit paistetaan 
vanhassa pappilassa.

MLL markkinoilla iloisella mielellä
MLL Tyrnävä on mukana mark-
kinoilla viime vuoden tapaan Ke-
vätilo-keräyksen merkeissä. Esit-
tely- ja myyntipisteessä myydään 
vappupalloja. Simaa ja munkkeja 
on myös saatavana vapaaehtoisella 
maksulla, jonka tuotto menee Kevät- 

ilo-keräyksen hyväksi. Tuotot ohja-
taan tänä vuonna Murron ja Sekran 
perhekahviloiden hyväksi. 

Munkit paistetaan vanhassa pap-
pilassa. Viime vuoden kokemuksen 
mukaan munkkeja paistetaan var-
masti useita satoja kappaleita.

Kevät- ja siemenperuna-
markkinoille lauantaina 
23.4. yhdeksi puhujista saa-
puu Finpomin Heikki Mar-
kus. Finpom on vuonna 2007 
perustettu yksi kolmesta 
Tyrnävän siemenperunayri-
tyksistä ja se edustaa saksa-
laisen kasvinjalostaja Euro- 
plantin lajikkeita. Tyrnävällä 
sijaitsevasta kantasiemenva-
rastosta toimitetaan sieme-
net Finpomin kymmenelle 
sopimusviljelijälle sekä vien-
tiin Keski-Eurooppaan.

- Ensimmäisistä muku-
loista monistetaan aineistoa 
viidestä kuuteen vuotta, en-
nen kuin perunat  menevät 
ruokaperunan viljelijöille. 
Päälajikkeet meillä ovat jau-
hoisempi Afra, kiinteä peru-
na Belana ja kaksi isompaa 
yleisperunalajiketta Marabel 
ja Jelly. Monia muitakin on, 
mutta nämä ovat nyt suosi-
tuimpia, Markus kertoo.

Heikki Markus perusti 
yrityksen puolisonsa Anun 
kanssa, ja vuonna 2011 mu-
kaan osakkaaksi tuli sak-
salainen jalostaja. Muutos 
avasi vientimarkkinat ulko-
maille.

- Jalostajat arvostavat 
Suomen tautivapautta ja tah-

tovat hajauttaa tuotantoaan. 
Jos vaikkapa jossakin sato 
epäonnistuu luonnon olo-
suhteiden takia, niin toisaal-
la sato onnistuu silti, Markus 
kertoo.

Korkealuokkaisen sie-
menperunan High Grade 
-alueella, on tuholaisista ja 

taudin aiheuttajista puhtaat 
maat. Heikki Markus ker-
too, että on jokaisen viljeli-
jän - myös jokaisen palsta-
viljelijän vastuulla, että alue 
pysyy puhtaana, eivätkä 
esimerkiksi perunan virus-
taudit leviä.

- Jos kirva käy syömässä 
viruksen saastuttamasta pe-
runan lehdestä, kirva levit-
tää viruksen helposti myös 
viereisiin kasveihin ja muil-
lekin viljelylohkoille. Kir-
vatkaan eivät ole pahasta jos 
tauteja ei ole, ja siksi pitäisi 
käyttää aina uutta siemenpe-
runaa. Myös lakiin on kirjat-
tu edellytys korkealuokkai-
sen siemenperunan käytöstä 
HG-alueilla ja siemenperuna 
on myös uusittava joka vuo-
si. Uusimisen ansiosta sato-
kin on parempaa ja tasalaa-
tuista, Markus kertoo.

Heikki Markus aikoo 
myös markkinapuheessaan 

kertoa vinkkejä palstaperu-
nan viljelyyn liittyen, esi-
merkiksi istutustiheydestä, 
lannoituksesta ja miten kan-
nattaa toimia jos perunarut-
to iskee palstalle.

- Luomuviljelyoppejakin 
käyttämällä on mahdollis-
ta välttää perunarutto, kun 
vain muistaa tarpeeksi har-
van istutuksen. Sienitauti 
ei niin helposti pääse leviä-
mään, kun kasvit ovat tar-
peeksi kuivia ja ilma pääsee 
kiertämään kasvustossa. Vä-
lillä kannattaa istuttaa peru-
na eri paikkaan, sillä jos rut-
toitiöitä on säilynyt maassa, 
se tartuttaa taudin uusillakin 
siemenillä istutettuihin pe-
runoihin. Siihenkin on kons-
tinsa, mitä voi tehdä jos tauti 
pääsee iskemään kasveihin, 
Markus vinkkaa. JK



1/20166 Tyrnävä yrittää

TEEMU PAKONEN: 
Kotitilallani on viljelyssä viljan ja 
perunan siementuotantoa. Lisäk-
si tarjoan erilaisia maaseudun pal-
veluita Maaseutuyhdistys Maasyk-
keellä. Minuun voi olla yhteydessä 
MTK-yhdistyksemme jäsenasioi-
hin liittyen.

OLLI LEHTIKANGAS:
Koulutukseltani olen agrologi. 
Maidontuotantotila, jossa on 110 
lypsylehmää sekä hiehot ja vasikat. 
Lehmät lypsetään kahdella Lelyn 
lypsyrobotilla ja ruokitaan seosre-
hulla. Pellot ovat tehokkaassa nur-
mituotannossa ja väkirehut oste-
taan. Olen toiminut MTK:ssa ensin 
maaseutunuorissa ja liiton nuor-
tenvaliokunnassa ja nykyään MTK 
Tyrnävän johtokunnassa puheen-
johtajana.

TIIA RUSILA: 
32-vuotias maatalousyrittäjä Tyr-
nävän Kolmikannasta. Koulutuk-
seltani olen agrologi (AMK). Vil-
jelemme mieheni kanssa yhdessä 
molempien kotitiloja. Tilalla on pa-
rikymmentä lypsylehmää ja nuor-
karja. Lisäksi tuotamme rehuohraa 
ja -kauraa myyntiin. MTK:n toi-
minnassa olen ollut mukana kym-
menisen vuotta ja toimin yhdistyk-
sen sihteerinä. Olen mukana myös 
muissa luottamustoimissa.

LAURI RAHKO:
31-vuotias maanviljelijä Tyrnävän 
Ängeslevältä. Viljelen veljeni Si-
mon kanssa kotitilallamme Här-
mässä perunaa sekä viljakasveja. 

Lähiruoka on työtä, toimeentuloa, terveyttä ja myös hyvää mieltä

MTK Tyrnävä:
Toimintaa maaseudun elinkeinojen 
ja elävän maaseudun puolesta
MTK Tyrnävä on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutu-
yrittäjien paikallinen etujärjestö ja vaikuttaja. Toimimme maaseudun 
elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Elinvoimainen maaseu-

tu on suomalaisten yhteinen asia. Toimintamme on paljon muutakin 
kuin kokouksia. Kursseilla ja vapaa-ajan tapahtumissa virkistytään ja 
tavataan ammattiveljiä ja -sisaria. Tervetuloa mukaan!

MTK Tyrnävän johtokunta. Edessä istumassa Teemu Pakonen, Olli Lehtikangas ja Tiia Rusila. Takana seisomassa: Lau-
ri Rahko, Sami Anttila, Heikki Markus, Allan Jetsonen ja Ilkka Matinolli. Kuvasta puuttuvat Janne Matinlauri ja Nelli 
Kauppi. 

Päätuotantosuunta on siemenpe-
runantuotanto, jota viljelemme so-
pimuksella siemenperunayhtiö 
HZPC Kantaperunalle. Talvet ku-
luvat työskennellessä omalla sie-
menperunapakkaamolla. Olen 
ollut mukana MTK Tyrnävän joh-
tokunnassa muutamia vuosia.

SAMI ANTTILA:
Tuleva perunatilallinen Tyrnä-
vän Markkuulta. Ikä 28 v. Amma-
tiltani olen metsätalousinsinööri. 
Opiskelen maataloutta OAMK:ssa. 
Kiinnostukset: urheilu, luonto ja 
matkustaminen. Tilalla viljellään 
perunaa, rehuohraa, kuminaa, ti-
moteita ja uutena kasvina ruista. 
Toimin MTK-Tyrnävän nuorten 
kerhon puheenjohtajana.

HEIKKI MARKUS :
42-vuotias maanviljelijä ja yrittä-
jä. Perheeseen kuuluu vaimo Anu 
ja kolme lasta. Maatilan päätuotan-
tosuunta on korkealuokkaisen sie-
menperunan tuotanto. Lisäksi tilalla 
on ylämaan karjaa ja lampaita mai-
semanhoitoa varten. MTK-Tyrnävän 
toiminnassa olen ollut 2000-luvun 
alusta saakka: ensin yhdistyksen sih-
teerinä ja myöhemmin johtokunnan 
jäsenenä.

ALLAN JETSONEN: 
29-vuotias MTK-Tyrnävän joh-
tokunnan jäsen. Koulutukseltani 
olen agrologi (AMK) ja tällä hetkel-
lä toimin yrittäjänä isännöinti- ja 
kirjanpitoalan yrityksessä. Ruoka-
kuntaan kuuluu avopuolisoni
Eeva sekä kaksi koiraa. Omaa maa-

taloustoimintaa minulla ei ole, 
mutta lapsuudenkodissani on kas-
vinviljelytila, jossa harjoitetaan 
myös koneurakointia. Tilan töihin 
tulee osallistuttua kevät- ja syyskii-
reiden aikaan, mutta myös muuna 
aikana mahdollisuuksien mukaan. 
MTK Tyrnävän johtokunnan ohel-
la toimin MTK-Pohjois-Suomen lii-
ton kuluttajavaliokunnassa sekä 
muissa luottamustoimissa.

ILKKA MATINOLLI:
44-vuotias maanviljelijä Tyrnävän 
Keskikylästä. Viljelen sukutilallani 
vilja- ja öljykasveja. Omalla tilalla-
ni pyrin saamaan mahdollisimman 
hyvän ja hyvälaatuisen sadon käy-

Kevät- ja siemenperunamarkkinoilla 
Maaseutunuoret pitävät lapsille pol-
kutraktorirataa. Traktorilla ajelu oli 
suosittua viime vuoden markkinoilla.

tettävissä olevilta viljelysmailta. 
Yritän pitää pellot ja koneet hyväs-
sä kunnossa, jotta työ olisi miele-
kästä ja tuottavaa. MTK:n toimin-
nassa olen mukana, koska haluan 
kehittää suomalaisen maaseudun 
elinvoimaisuutta ja suomalaisen 
ruoan arvostusta. Suosi sinäkin ko-
timaisia elintarvikkeita ruokakau-
passa!

NELLI KAUPPI: 
Paljasjalkainen tyrnäväläinen 
emäntä. Olen viljellyt mieheni 
kanssa kotitilallani  vuodesta 2014. 
Meillä on kasvinviljelytila ja tuo-
tamme siemenperunaa ja rehuvil-
joja. Olen aina ollu MTK:n jäsen, 

mutta vasta emännäksi tultua akti-
voiduin mukaan toimintaan. Olen 
ollut yhdistyksen johtokunnassa 
mukana vuodesta 2015.

JANNE MATINLAURI:
Maatalousyrittäjä sekä mylläriyrit-
täjä sukupolven vaihdoksen 2008 
jälkeen Tyrnävän Mylly, joka ja-
lostaa ohraa, kauraa, ruista ja veh-
nää perinteisiksi myllytuotteiksi: 
jauhoiksi, hiutaleiksi, mannoiksi ja 
ryyneiksi. Päätuote on ohrajauho. 
Netissä on esiteltyinä perheessäm-
me testattuja ja hyviksi havaittuja 
lähiruokareseptejä ja vinkkejä ruo-
an valmistukseen.

Taas on se aika keväästä, kun koti-
puutarhoissa ja maatiloilla aletaan 
valmistautua uuteen kasvukauteen 
ja johon aikaan kuuluvat myös joka 
keväiset Siemenperunamarkkinat, 
jossa MTK Tyrnävä on ollut muka-
na jo useana vuonna.

Kotitarveviljelijät voivat tulla 
tutustumaan markkinoilla lähi-
ruuan tuottajiin ja hankkimaan 
laadukkaat ja puhtaat siemenpe-
runat. Esittelypisteessä on myös 
perunalajiketietoutta sekä MTK:n 
kuluttajamateriaalia ja Maaseudun 
Tulevaisuus -lehteä.

Onhan markkinoilla toki muu-
takin monenlaista nähtävää ja 
koettavaa jälleen tänäkin vuonna 
koko perheelle, muun muassa pol-
kutraktoriajamista. Jospa aurinkoi-
nen sää suosisi taas tapahtumaa.

Tällä hetkellä yksi vallitsevista 
ruokatrendeistä on lähiruoka. Se on 
ruokaa, joka on tuotettu lähellä ku-
luttajaa. Määritelmiä tähän on mo-
nenlaisia, mutta yleisin ja virallisin 
on, että lähiruoka on tuotettu oman 
maakunnan alueella. Lähiruuan al-
kuperä on jäljitettävissä aina tuot-
tajalle asti ja se on puhdasta sekä 
laadukasta. Kotimaisen lähiruuan 
kauppapaikkoja on monenlaisia; 
lähikaupan hylly tai esimerkiksi lä-
hiruokarinki eli REKO-rinki myös 
suoraan tuottajan luona voi käydä 
ostoksilla. Yhtä lailla lähiruoka on 
tärkeä osa paikallisen elinvoimai-
sen ruuantuotannon kannattamis-
ta ja tukemista. Parhaimmillaan 
se on työtä, toimeentuloa ja terve-
yttä sekä hyvää mieltä. Ostamalla 
paikallisia tuotteita hyvinvointi 

kertautuu ja ympäristökuormakin 
pienentyy. Kuluttajalle lähiruoka 
takaa lyhyemmän ja läpinäkyväm-
män tuotantoketjun.

Tulkaa tapaamaan meitä MTK 
Tyrnävän markkinapöydälle, siellä 
voi tutustua lähemmin tyrnäväläi-
seen ruoantuotantoon ja tuottajiin.

Nähdään markkinoilla!

Nelli Kauppi
MTK Tyrnävä

”Tulkaa tapaamaan meitä MTK Tyrnävän markkinapöydälle, siellä voi tutustua lähemmin tyrnäväläiseen ruoantuotantoon ja tuottajiin.”
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Suomen Siemenperunakes-
kuksella tulee tänä vuonna 
täyteen 40 vuotta toimintaa. 
Toimitusjohtaja Paula Ilo-
la toteaa että Suomen mitta-
puussa näin pitkäjänteinen 
alan yrittäjyys on kova juttu.

- SPK on myös tavallaan 
Tyrnävän äiti-peruna, sillä 
se on ollut pitkään rakenta-
massa tyrnäväläistä peru-
nastruktuuria. Myös lähes 
kaikki paikalliset alan toimi-
jat ovat jollain tavalla aloitta-
neet uransa SPK:lla tai olleet 
tekemisissä yrityksen kans-
sa, Ilola tuumaa.

Ilola uskoo että tulevai-
suudessa kaikki yrityksen 
ensimmäisen sukupolven 
siemenperunat kasvatetaan 
aeroponisissa kasvatuskaa-
peissa. Se tarkoittaa ilma-
viljelykaappeja, joissa ei ole 
multaa ollenkaan vaan mu-
kulat kasvavat ilmassa roik-
kuvissa maavarsissa. Moni 
ei uskokaan miten paljon 
teknologiaa liittyy ilmavilje-
lyn olosuhteiden hallintaan. 
Ja kuinka nopea ja kustan-
nustehokas menetelmä se 
on. Tänä vuonna SPK on 
tuplaamassa aeroponista 
viljelyn kapasiteettinsa. Ensi 
vuonna laajuus kasvaa vielä 
entisestään.

Lajikeuutisia
Agrico Nordic AB:n lajike-
edustaja Perunaseppä Oy, 
ilmoitti lopettavansa toi-

Paljon uutta 40 v juhlavuoden kunniaksi
mintansa suomessa, jonka 
vuoksi kotimaassa tuotettua 
Rosamunda-lajiketta ei ole 
enää saatavilla. Paula Ilolal-
la on kuitenkin hyviä uutisia 
tämän suositun uuniperu-
nan ystäville:

- Ensi keväänä tuotta-
jat joutuvat ostamaan Ro-
samundat tuontina Ruotsis-
ta, mutta SPK aloittaa oman 
tuotantonsa ja keväällä 2018 
on jälleen saatavilla koti-
maista Rosamunda-siemen-
perunaa.

Muiden lajikkeiden kuu-
lumisista Ilola kertoo, että 
viime vuonna markkinoille 
tullut Jussi lajike on nous-
sut kovaksi kestosuosikiksi 
Timon rinnalle. Menekki 
on ollut niin kova, että jopa 
vuoden 2018 siemenperuna-
satoa on myyty etukäteen.

- Varhaisperunaviljelijät 
ovat olleet erittäin tyytyväi-
siä satovarmuuteen ja lop-
putuotteeseen. Ja onhan se 
kova juttu myyntivalttina, 
että Jussi on jalosteena täysin 
kotimainen, Ilola kertoo.

Jatkossa uudet lajikkeet 
voivat päästä aikaisempaa 
nopeammin tuotantoon, 
sillä SPK:n hollantilainen 
päämies C. Meijer BV on 
päättänyt uusien lajikkeiden 
testikentän perustamisesta 
Tyrnävän lähialueelle.

- Meille on valtava etu 
päästä prosessiin mukaan ja 
näkemään läheltä lajikkei-

den kehitystyötä. Normaa-
listi uutta lajiketta testataan 
ja monistetaan vuosikausia, 
ennen kuin meillä on mah-
dollisuus nähdä mitä on 
kehitteillä ja nyt pääsemme 
jopa osallistumaan valinta 
työhön, Ilola kertoo.

Kansainvälistä  
perunatyötä
Juhlavuoteen kuuluen SPK 
panostaa vahvasti edelleen 
kansainväliseen toimintaan-
sa. Viimevuosina toteutettiin 
yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa ensimmäinen kan-
sainvälinen Tansania-hanke, 
josta saaduilla hyvillä eväillä 
päätettiin jatkaa myös mui-
hin maihin.

- SPK:n tutkijatiimi on 
menossa Sambiaaan teke-
mään esiselvitystä elokuul-
la. He ottavat selvää missä 
tilassa Sambian perunanvil-
jely on tällä hetkellä ja mil-
laisissa asioissa paikallisia 
pitää opastaa. Tansaniassa-
kin totesimme, että opetusta 
tarvitaan usein hyvin pe-
rusasioista lähtien, vaikka-
pa puhtaan siemenperunan 
merkityksestä, Ilola kertoo.

Luken hallinnoiman 
Tunisia-hankkeen tiimoilta 
SPK on kouluttanut labora-
toriossaan monia ulkomaa-
laisia perunanalan työnte-
kijöitä viimeisen vuoden 
aikana.

- Hienoa että meidät tun-
nustetaan kansainvälisesti 
peruna-alan osaajaksi. Meil-
tä pyydetään paljon koulu-
tuksia ja konsultaatioita eri 
maihin. Myös aeroponinen 
perunantuotantomallimme 
on herättänyt paljon kan-
sainvälistäkin huomiota. 
Saamme paljon kyselyitä 
voitaisiinko tiloihimme tulla 
tutustumaan, mutta resurs-
simme riittävät vain rajalli-
sesti vieraista huolehtimi-
seen, Ilola kertoo. JK

Paula Ilola ja Tuula Nurkkala tutkivat Jussi-perunoiden testikasvatuspurkkeja, juuria on jo kasva-
nut paljon, ja pilkottaa mullassa jo jokunen mukulakin.

Paula Ilola esittelee laboratorion varastossa, kuinka perunoiden taimet on laitettu kasvamaan ra-
vinneliuokseen.

Aeroponisiin kasvatuskaappeihin istutettavat taimet kasvatetaan poikkeuksellisen huolella valvo-
tuissa oloissa, jotta juurakoista kehittyy hyvin vahvat.

Pottukisan raati valitsee syksyn Perunamarkki-
noilla palkittavat jokaisesta sarjasta. 
Kisaan osallistuvat perunat on tuotava klo 12. 
mennessä Tyrnävän yrittäjien osastolle. 
Ei muuta kuin pottuja kasvattamaan! 

Tyrnävän Yrittäjien järjestämän kevään Siemenperunamarkkinoiden ja leijonien syk-
syllä järjestämän Perunamarkkinoiden välille on kehitelty yhteistyötä. Tähän avauk-
seksi Siemenperunamarkkinoilla julistetaan alkaneeksi Potun kauneuskisa.

KISASSA on SEURAAvAT SARjAT: 
- Kaunein pottu 
- Erikoisin
- Suurin (läpimitaltaan) 
- Painavin

LC Tyrnävä

Osallistu kisaan tuomalla syksyn perunamarkkinoille kasvattamasi peruna, parhaat palkitaan

Potun kauneuskisa

Perunamarkkinat ovat 
lauantaina 24.9.2016
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www.kantaperuna.com

Annabelle

Annabelle on erilainen
peruna. Sen melko voimakas,
miellyttävän pehmeä maku
jää mieleen. Kaunis muoto ja
mallon sävy tukevat elämystä.
Erinomainen keittolaatu.

Challenger

Challenger eli haastaja on
hyvänmakuinen jauhoinen
peruna. Se muistuttaa
käyttöominaisuuksiltaan
vanhaa tuttua Van Goghia.
Kokeile erityisesti muusina.

Carrera

Carrera on varhainen kesä-
perunalajike. Sen on maultaan
melko mieto ja vivahteikas.
Erittäin kirkas ja sileä kuori.
Matala hiilihydraattipitoisuus.

Colomba

Colomba on noussut 
yhdeksi suosituimmista
perunoista. Keitä, muussaa
pilko tai paista - Colomballa
kaikki onnistuu.

Kantaperuna on
parempien peruna-

lajikkeiden asiantuntija

•	Salaojien	huuhtelua	tehokkaalla	
 korkeapainelaitteella
•	Myös	salaojakaivojen	tyhjennykset

Koneurakointi Markus Oy
Puh. 0400 585030

Escurial avoinna 
1.5.- 31.8. 
joka päivä 
klo 10-20

Paavolantie 83 C,
91900 Liminka

Puh. (08) 384 903 tai 
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

Jokaiselle 

jotakin

TERVETULOA!

Taka-Lyötyn katu 4    08-534 8022     ma-pe 8-18 la 10-15 
Ammattimyynti ma-pe 7-16

Värisilmä Color Cafe shop Oulu

pohjoinenvarisilma.fi

Virtasen maalitehtaan 4 Öljyn Laatumaali 
- Legendaarinen, palkittu puolihimmeä öljymaali 
joka takaa kestävän pinnan!

Tässä yli 50-vuotiaassa pellava-
öljymaalissa yhdistyvät kaikkien 
maalareiden toivomat ominaisuudet:

- Hyvä värinkesto
- Hyvä tartunta erilaisille pinnoille 
- Pitkä kestoikä
- Käy myös uudelle höylähirrelle
- Edullinen hinta
- Hengittävyys jonka ansiosta puu säilyy 
   maalin alla hyvänä
- Helppo maalattavuus -ammattimaalaritkin kiittävät

Aloita maalausurakkasi 
VÄRISILMÄSTÄ!

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
	 •	 olette	18-65	-vuotias	
	 •	 kärsitte	masennuksesta	
	 •	 käytätte	tällä	hetkellä	jotain	SSRI-ryhmän	masennuslääkettä,	 
	 	 jonka	teho	mielestänne	on	riittämätön
	 •	 ette	ole	raskaana	ettekä	imetä
	 •	 ette	sairasta	muuta	mielenterveyden	häiriötä	kuin	masennusta
	 •	 ette	käytä	liikaa	alkoholia

Masennuksen oireita ovat: 
	 •	 mielialan	lasku,	mielihyvän	ja	kiinnostuksen	väheneminen
	 •	 unihäiriöt,	väsymys	
	 •	 keskittymiskyvyn	ja	muistin	huononeminen
	 •	 aloitekyvyn	ja	toimintatarmon	väheneminen,	esim.	harrastuksissa,
	 	 sosiaalisessa	elämässä	tai	kotiaskareissa
	 •	 toivottomuus,	päätöksentekovaikeus
	 •	 arvottomuuden	tai	syyllisyyden	tunne
	 •	 fyysiset	oireet,	lihasjännitys,	painon	tunne,	vatsaärsytys	
	 •	 ruokahalun	muutokset

Tutkimus	kestää	enintään	12	viikkoa	ja	sisältää	7	tutkimuskäyntiä.	
Tutkimus	ja	siihen	kuuluvat	vastaanottokäynnit	ovat	tutkittavalle	maksuttomia.

Suomessa	tutkimuksesta	vastaavana	tutkijana	toimii	
dosentti	Antti	Ahokas,	Lääkärikeskus	Mehiläinen,	Helsinki.

Oulussa	tutkijoina	toimivat	
psykiatrian	erikoislääkärit	Markku	Timonen	
(markku.timonen@mentalcare.fi)	ja	
Anu	Liettu	(anu.liettu@mentalcare.fi).	

Jos	olette	kiinnostunut	osallistumaan	tutkimukseen,	voitte	ottaa	yhteyttä	soittamalla	
maanantaista	perjantaihin	klo	9-16	(lauantaisin	klo	12-15)	numeroon	040	777	5402	
tai	kirjoittamalla	yllä	oleviin	sähköposteihin.	

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen 
lääketutkimukseen, jossa tutkitaan kahden lääkkeen 
yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa henkilöillä, 
jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen 
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

MasEnnustutkiMus
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Joulukuussa alkoivat ensim-
mäiset Yrityskylä-oppitun-
nit. Meillä oli kymmenen 
oppituntia ennen yrityskylä-
päivää. Oppitunneilla opet-
telimme, mitkä ovat yrityk-
siä ja julkisia palveluja sekä 
teimme omat Yrityskylä-
mainokset. Opettelimme esi-
merkiksi, miten lasketaan 
veroja sekä, miten rahaa voi 
käyttää viisaasti. Teimme 
Yrityskylään työhakemuk-
sen, jossa haimme kolmeen 
ammattiin. Meidät haasta-
teltiin ja siitä saimme työpai-
kat. 

Lähdimme perjantaina 
22. päivänä tammikuuta 
bussilla Yrityskylään. Meille 
kerrottiin sisällä säännöt ja 
sitten alettiin töihin. Johtajat 

Opettavainen, mukava ja mielenkiintoinen päivä Yrityskylässä
pitivät päivän aikana kaksi 
puhetta. Kaikki saivat omat 
pankkikortit Oulun Osuus-
pankilta, mihin jokainen sai 
oman palkan ja jolla sai ostaa 
mitä halusi. 

Palkkaa sai kaksi kertaa 
päivässä. Kävimme syömäs-
sä lounasseteleillä ravintola 
Puistolassa. Meillä oli neljä 
työvuoroa ja kaksi vapaa-
vuoroa, jolloin saimme käy-
dä kaupoissa sekä kierrellä 
yrityskylässä. Kaupoista pys-
tyi ostamaan mm. elintarvik-
keita ja pieniä tavaroita. 

Työpaikkoina meillä oli-
vat Terveystalo, Metsänhoi-
toyhdistys, Osuuspankki, 
Oulun Yliopisto, Oulun 
jätehuolto, Oulun Energia, 
Nokia, Samsung, Ravinto-

la Puistola, Halpa-halli, S-
MARKET, SSAB, Martela, 
Kaleva, K-rauta ja opettajien 
oma yritys. Jokainen yritys 
haki lainaa pankista 500 eu-
roa. Jokaisella yrityksen jä-
senellä oli tabletti, jossa oli 
päivän työtehtävät.

Päivän lopuksi kokoon-
nuimme ”aulaan”, jossa oli 
päätöstilaisuus. Siellä jokai-
sen yrityksen johtajat pitivät 
lyhyen puheen, miten yri-
tyksellä oli mennyt. 

Päivän aikana jokainen 
yritys sai äänestää mukavin-
ta yritystä. Päivän lopuksi 
eniten ääniä palkittiin. Pal-
kinnon sai ravintola Puisto-
lan työntekijät. Sen jälkeen 
päivä yrityskylässä päättyi.

Päivä yrityskylässä oli 
opettavainen, mukava ja 
mielenkiintoinen. Yritys-
kylässä opimme millaista 
on työelämä. Opimme, että 
työelämä on välillä aika kii-
reistä ja vaativaa, mutta silti 

Yrityskylän Kalevan toimipis-
teessä olivat työvuorossa toi-
mittaja Anni ja sekä myyntipää-
likkö Ville. Jussi Ylitalo opastaa  
oppilaita työskentelyssä.

Yrityskylän aluekoordinaattori Jussi Ylitalo.

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdek-sänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talou-den, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonai-suus, jonka tarina alkaa vuodesta 2009. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yritysky-lä on kehitetty Suomessa. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä tar-joaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan oppimiskokonaisuuden. Mikä paras-ta, Yrityskylä pohjautuu opetussuunnitelmaan.

Tyrnäväläistä osaamista Oulun 
Toppilassa sijaitsevassa Yrityskylässsä

hauskaa. Kaikin puolin päi-
vä Yrityskylässä oli erittäin 
mukava.

Kirjoittajina Kuulammen 
koulun 6A-luokan oppilaat: 
Anni Tiikkaja, Viivi Heinola, 
Jami Pietarila, Sami 
Lumijärvi, Alli Kinunnen, 
Oona Tölli ja Jenna Tapio

”Yrityskylä oppimisympäristön avulla oppilaat oppivat taloudesta, yhteiskunnasta, työelämästä 
ja yrittäjyydestä. Oppilaat ja opettajat ovat olleet todella tyytyväisiä tähän kokonaisuuteen.”

Tyrnäväläistä osaamista löy-
tyy myös Oulun Toppilassa 
sijaitsevasta Yrityskylästä, 
sillä kylän aluekoordinaat-
torina toimii tyrnäväläinen 
Jussi Ylitalo.

 Yrityskylä on Suomessa 
kehitetty oppimiskokonai-
suus, jota koordinoi Talou-
dellinen tiedotustoimisto 
TAT ja kylän tukijoina ovat 
opetus- ja kulttuuriministe-
riöt, kunnat, säätiöt ja yri-
tykset. Oulussa yrityskylä 

aloitti pilottikokeiluna vuon-
na 2013 ja nykyisissä tiloissa 
Toppilassa on oltu vuodesta 
2014 asti. Tämänhetkinen ra-
hoituskausi päättyy kevätlu-
kukaudella 2017. 

Yrityskylä on oppimisko-
konaisuus. Ensin koulute-
taan opettajat, jotka saavat 
samalla työkaluja yrittäjyys-
kasvatukseen arjen oppitun-
teja varten. Tämän jälkeen 
opetus viedään kouluihin, 
jossa oppilaat saavat opetus-

ta kymmenen tunnin verran. 
Opetusta varten oppilaat 
saavat oman kirjan, jonka 
tehtäviä voidaan helposti 
soveltaa niin matikan kuin 
äidinkielenkin opetukseen. 
Ja tietenkin kaiken tämän 
huipentumana on yhden op-
pipäivän mittainen vierailu 
Yrityskylässä. 

Yrityskylä oppimisym-
päristön avulla oppilaat 
oppivat taloudesta, yhteis-
kunnasta, työelämästä ja 

yrittäjyydestä. Oppilaat ja 
opettajat ovat olleet todel-
la tyytyväisiä tähän koko-
naisuuteen. Yrityskylä tuo 
hieman vaihtelua arkiseen 
koulunkäyntiin ja oppimista 
pääsee kokeilemaan käytän-
nössä. Yhden päivän ajan 
oppilas saa olla ihan kuin 
aikuinen; tehdä töitä, saada 
palkkaa ja maksaa veroja 
sekä ennen kaikkea oppii 
ottamaan vastuuta tekemis-
tään ja tehdä tärkeitä asioi-
ta ja päätöksiä mm. maksaa 
laskuja ja päättää sen mihin 
nyt olisi järkevintä omat an-
saitut palkkarahat käyttää.

Hieno tapa  
oppia asioita
Vierailin Yrityskylässä tiis-
taina 12.4. Kylässä oli silloin 
vierailulla noin kuusikym-
mentä Ylivieskan kuudes-
luokkalaista. Vierailu kyläs-
sä vahvisti epäilyni, tämä on 
todella hieno tapa oppia asi-
oita. Oppilaiden innokkuu-
den pystyi aistimaan heti 
astuttuani kylään sisälle. 
Vaikka päivä oli vasta alka-
nut, olivat kaikki jo täysillä 
mukana omissa työtehtävis-
sään. 

On hienoa, että kuu-
desluokkalaisille tarjotaan 

erilainen oppimismahdolli-
suus. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrityskylässä vierailee lu-
kuvuoden aikana noin 5000 
oppilasta ja 250 opettajaa. 
Suomessa on yhteensä kah-
deksan Yrityskylää ja yli 
70 prosenttia Suomen kuu-
desluokkalaisista pääsee 
mukaan Yrityskylä-oppi-
miskokonaisuuteen. Tätä 
Suomessa kehitettyä op-
pimisen mallia ollaan vie-
mässä myös ulkomaille ja 
vastaavanlaista oppimisym-
päristöä suunnitellaan myös 
Tukholmaan. 

Mainetta maailmalla
Yrityskylä on saanut myös 
mainetta maailmalla ja voitti 
mm. vuonna 2014 World In-
novation Summit for Educa-
tion (WISE) -kilpailun. Maail-
manlaajuinen WISE Awards 
palkitsee vuosittain innova-
tiivisia, yhteiskuntaan myön-
teisesti vaikuttavia koulutus-
hankkeita. 

Vuonna 2013 Yritysky-
lä- oppimisympäristö voitti 
oman sarjansa Euroopan 
komission järjestämässä 
kilpailussa, jossa palkittiin 
yrittämistä tukevia huippu-
aloitteita. Loppukilpailussa 
oli yhteensä 19 hanketta Eu-

roopan eri maista, kuudessa 
eri kategoriassa. Yrityskylä 
palkittiin kategoriassa ”Yrit-
täjämäisen ajattelun edistä-
minen”, ”Promoting the Ent-
repreneurial Spirit”. 

Jatkuvuutta on myös lu-
vassa alakoulun oppimisko-
konaisuudelle. Tällä hetkel-
lä pilotoidaan Yrityskylän 
yläkoulumallia Kuopiossa, 
Joensuussa ja Vantaalla. 
Yläkoulumalli on suunnat-
tu yhdeksäsluokkalaisille ja 
toiminta on tarkoitus aloittaa 
Pohjois-Pohjanmaalla syys-
lukukaudella 2017. Yläkou-
lulaisten Yrityskylä muuttuu 
kylästä globaaliksi ja on pe-
lillisempi. Yläkoulumallissa 
kilpaillaan siitä kuka onnis-
tuu valloittamaan ensim-
mäisenä Kiinan markkinat. 
Eteen voi myös tulla todelli-
sia ongelmiakin, ja testissä on 
kenen kantti kestää ja maine 
pysyy pelin loppuun saakka. 
Haasteita on siis jo enemmän 
ja asioita täytyy ajatella maa-
ilman laajuisesti.  Mielenkiin-
nolla jäämme odottamaan 
tämän mallin tuloa Oulun 
seudun koulujenkin iloksi! 

Annukka Suotula-Ervasti
Tyrnävän Yrittäjien  
puheenjohtaja
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Suksitie 4, 91800 Tyrnävä
Puh. 5451 223, 0400 336 136

Telefax 5451 578

• Raskaan kaluston B-jarrulupa
• Eberspächer ja Webaston
  testaus ja korjaus

Juha Karhula O  y
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

puh. 0400 685 139, 08-520 9509
telefax 08-520 9507

Colomballa on kova 
menekki ympäri Eurooppaa

Mika Kauppinen aloitti viime lokakuussa uutena HZPC Kantape-
runan toimitusjohtajana.

MAANRAKENNUSTYÖT 
P. 040 5470 890 Jyrki Alasuutari

METALLITYÖT 
P. 050 4621 460 Jukka Ojala

HZPC Kantaperunan toimi-
tusjohtaja Mika Kauppinen 
kertoo, että yleisfiilis tämän 
hetken tilanteesta on erittäin 
hyvä. Ruokaperunan parem-
pi myyntihinta näkyy sie-
menperunan hyvässä mene-
kissä. Kantaperunalla useat 
suosituimmat lajikkeet vie-
dään käsistä ja useat lajik-
keet ovat loppuneet jo kes-
ken.

Tällä hetkellä HZPC Kan-
taperunalla on tuotannossa 
vajaa 20 perunalajiketta, jois-
ta Colomba on lyönyt läpi 
hurjimmalla volyymillä. La-
jiketta menee kovaa vauhtia 
ympäri Eurooppaa, myös 
Suomessa.

- Syy menestykseen on sii-
nä, että Colomba on viljely-
varma lajike haastavissakin 
olosuhteissa ja sillä on erit-
täin korkea satopotentiaali. 
Lisäksi Colomban ulkoinen 
laatu on erinomainen, joten 
sitä on myös helppo myydä 
kuluttajille, Kauppinen ker-
too.

Kantaperunan tuotta-
maa siemenperunaa menee 
vuosittain vientiin karkeas-
ti kolmannes, suurimpana 
vientimaana Venäjä. Sie-
menperunan vienti Venäjäl-
le ei ole ollut viime vuosina 
itsestään selvyys, koska pa-
kotteet ovat pitäneet rajat 
kiinni. Poikkeusluvan avulla 

siemenperunaa on kuitenkin 
pystytty viemään, niin tänä-
kin vuonna.

Konseptit apuna  
markkinoinnissa
Kantaperuna on ollut ke-
hittämässä eri konsepteja, 
joista yksi on Keskon liik-
keisiin myyntiin tullut Pirk-
ka-kevytperuna, jossa on 30 
prosenttia vähemmän hii-
lihydraatteja ja vähemmän 
energiaa, sadassa grammas-
sa vain noin 56 kilokaloria.

Ruokakasvina peruna 
on kevyttä jo sellaisenaan, 
kun sitä verrataan pastaan, 
riisiin tai vaaleaan leipään. 
Perunan energiamäärä riip-
puu eniten perunan tärkke-
lyspitoisuudesta. Tärkein 
edellytys tuotannon onnis-
tumiseen on sopiva lajike. 
Kevytperuna-lajikkeeksi 
on valittu Colomba, jonka 
tiedetään muiden hyvien 
ominaisuuksiensa lisäksi 
saavuttavan hyvän keitto-
laadun jo hyvin alhaisilla 
tärkkelyspitoisuuksilla.

Toinen kuluvan kauden 
aikana lanseeratuista kon-
septeista on S-ryhmän liik-
keissä myyntiin tullut yhden 
kilon Colomba-pussi. Lajik-
keelle ominaisesti peruna on 
hyvin tasakokoista, jota ku-
luttajat arvostavat. Konsep-

tit ovat lähteneet vetämään 
hyvin liikkeissä.

Uusi toimitusjohtaja 
puikoissa
Mika Kauppinen on tuore 
kasvo HZPC Kantaperuna 
Oy:n toimitusjohtajan pallil-
la. Yrityksen hallitus nime-
si hänet virkaansa, jossa hän 
aloitti 1.10.2015. 

Yrityksen toiminta ja hen-
kilökunta olivat hänelle hy-
vin tuttuja jo entuudestaan, 

sillä hän oli toiminut Kanta-
perunan kotimaan myynnin 
sekä viennin vastuuhenkilö-
nä jo yli viisi vuotta.

Kantaperunan entinen 
toimitusjohtaja Antti Hin-
tikka siirtyi 1.10.2015 alka-
en HZPC-konsernin perus-
tamaan Uudet Strategiset 
Liiketoiminnot -yksikköön 
Hollantiin. Antti toimii uu-
dessa yksikössä liiketoimin-
nan kehityspäällikkönä. JK

• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

TYRNÄVÄN MYLLY

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ

Tiedustelut ja tilaukset (08) 5451 203
Janne Matinlauri 0400 884 079

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna

Nipsinginväylä 3 Tyrnävä

TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY

Puhelinnumerot:
- päivystys 0400 386 198
- toimistonhoitaja Anja Keränen 08-5451 355, 040 1562 711
- toimitusjohtaja Kalevi Sarsila 08-5451 332, 0500 386 107
- vv-laitoksenhoitaja Jari-Pekka Patala 0400 292 108
- laitoksenhoitajan sijainen Mika Määttä 040 706 7260
- fax 08-386 905

Käyntiosoite : Meskutie 2, 91800 Tyrnävä | Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tyrnavanvesihuolto.fi
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SEuRAKuNTA KOOSTuu jÄSENISTÄÄN.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

TYRNÄVÄN seuRakuNTa
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

Fysioterapeutti, AMK
Heli Räisänen

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINeN HOITOLAITOS

Kirkkotie 1

(08)	545	1737	•	040	581	2892

Päivystys 0400 399 466 (24h) www.dapu.fi

LIMINKA 
Linnukkatie 2
0400 399 679

Joonaantie 4 C TYRNÄVÄ
0400 399 466

MUHOS
Valtatie 11

0400 399 486

 Hautauspalvelu Da-Pu

Tuira, OULU
Valtatie 59

0400 399 506

Minna Ahonen on Jokinie-
men Kissahoitolan yrittäjä 
ja hän aloitti uutena jäsene-
nä Tyrnävän Yrittäjien halli-
tuksessa ja sihteerinä. Halli-
tustyö on lähtenyt liikkeelle 
miellyttävissä merkeissä.

- Paikallisyhdistyksessä 
saa tehdä aidosti työtä yrit-
täjien kanssa ja yrittäjien hy-
väksi. Meillä on älyttömän 
hyvä porukka ja kokouksissa 
riittää asiaa, porinaa ja nau-
ruakin. Ei voisi parempaa po-
rukkaa toivoa, Minna kertoo.

- Myös yhdistyksen edut 
ovat hyödyllisiä ja rahan ar-
voisia, kuten laki- ja neuvon-
tapalvelut, sekä koulutukset. 
Minulle yhdistyksen jäse-
nyys on tietyllä tavalla myös 
imago-juttu, sillä se tuo us-
kottavuutta, samalla tavoin 
kuin työni vapaaehtoisena 
eläinsuojeluneuvojana.

Minna on ollut päätoimi-
sena kissahoitolayrittäjänä 
nyt kolme vuotta, jota ennen 
sivutoimisena 13 vuoden 
ajan. Hän kertoo uskalta-
neensa hypätä yrittäjän työ-
hön, sillä huomasi kysynnän 
kasvaneen. Tällä hetkellä hoi-
tohuoneita on kuusi, joihin 
jokaiseen majoitetaan yhden 
omistajan kissa/kissat ker-
rallaan.

- Laajennusta on onneksi 
tulossa pian, kun meille val-
mistuu kuusi uutta hoitohuo-
netta ja muita tiloja. Olemme 
mieheni kanssa muuttaneet 
olohuoneeseen, sillä makuu-
huoneemmekin toimii tällä 
hetkellä kissojen majoitus-
huoneena, Minna naurahtaa.

Kissahoitola tarjoaa lem-
mikeille kodinomaista ja hä-
kitöntä hoitoa rauhallisessa 
maaseutumiljöössä, valvo-
tuissa olosuhteissa. Karvaiset 
asiakkaat viipyvät hoidossa 
muutamasta päivästä usei-

Kissahoitolalle on kysyntää
Toiminta laajenee:

siin viikkoihin. Omistajat 
tuovat lemmikeitään hoitoon 
aina Kemiä ja Raahea myö-
ten.

Minnalla on alalta yli 20 
vuoden kokemus ja työko-
kemusta myös eläinlääkärin 
vastaanotolta. Kokemuksen 
ja pieneläinhoitajakoulutuk-
sen ansiosta myös kissojen 
lääkintä onnistuu, onpa hoi-
dossa ollut myös diabeetik-
kokissa, joka tarvitsi insulii-
nipistoksen päivittäin.

Merkkejä tulevasta am-
mattivalinnasta oli havaitta-
vissa jo varhain:

- Äiti on kertonut minun 
jo lapsena sanoneen, että 
isona minusta tulee kissojen 
päiväkodin pitäjä. Kissojen 
luonteet ovat aina kiehtoneet 
minua ja pidin ensimmäisen 
esitelmän aiheesta jo ala-as-

teella. Kissat ovat itsenäisiä 
ja itsepäisiä, mutta sitten kun 
niistä saa kaverin, se antaa 
paljon. Jollain tapaa samais-

tunkin kissoihin: sitä kaipaa 
hellyyttä mutta vain silloin 
kun se itselleen sopii, Minna 
virnistää. JK

Jokaisessa hoitohuoneessa on kissaystävälliset huonekalut, kii-
peilyteline ja iso ikkuna. Myös kameravalvonta toimii 24/7.

Kissahoitolayrittäjä Minna Ahonen kertoo, että tämä Minni-kissa ottaa vierailun hoitolassa lomai-
lun kannalta ja mielellään torkkuu kiipeilytasoilla.

Paikat jumissa. 
Eikä!!!

Tule rentouttavaan hierontaan!

muista myös 
lahjakorTiT!

hieroja Petri Ervasti
Puh. 044 320 6667 • Huitutie 4 Tyrnävä

www.hierojatyrnava.com

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

www.finpom.com

www.tyrnavantempaus.fi

90-vuotias 
liikuttaja
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• Muuttosiivoukset • Kotisiivoukset 
• Yrityssiivoukset

• Ikkunoiden pesut • Myös keikkatyöt

www.siivousapusuvanne.com

0400 653 697

Toimintaa mm:  Tyrnävä, Kempele, Liminka, Oulu, Muhos

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* ASeNNUKSeT
* TARVIKeMYYNTI

Mikkonen Ilkka T:mi
Pakarintie 3, 91800 Tyrnävä P. 0400 584 967

www.sahkomikkonen.fi

Pienille yrityksille hallitusoh-
jelmassa luvattu arvonlisäve-
ron maksuperusteinen tilitys 
tulee mahdolliseksi aikaisin-
taan ensi vuoden alussa. 

-Voimaantulo kuiten-
kin edellyttää, että tätä var-
ten löytyy määräraha ensi 
vuoden budjettiesityksessä, 
sanoo Laskentatoimi Mark-
kulan toimitusjohtaja Juha 
Jokikokko. 

Maksuperusteisessa ar-
vonlisäveron tilityksessä ve-
ron maksupäivä määräytyy 
sen päivän mukaan, jolloin 
asiakas on maksanut laskun. 
Tällä hetkellä käytössä on 
suoriteperusteinen järjes-
telmä, jossa arvonlisäveron 
maksu määräytyy siitä lä-
hetetyn laskun päiväyksen 

Maksuperusteinen alv käyttöön 
aikaisintaan ensi vuonna

mukaan. 
Asialla on suuri merki-

tys yrittäjille, sillä se saattaa 
myöhentää arvonlisäveron 
tilitysvelvollisuutta jopa 
kuukaudella ja näin parantaa 
yrityksen maksuvalmiutta 
huomattavasti eli Suomek-
si sanottuna yrittäjällä on 
enemmän rahaa käytettävis-
sään, kun sitä ei heti tarvitse 
lähettää valtion kassaan. 

Uudistuksen voimaantulo 
edellyttää kuitenkin noin 100 
miljoonan euron määrärahaa 
kyseisen vuoden budjettiin. 

-Asia on ollut Suomen 
Yrittäjien listalla jo pitkään, 
kertoo Jokikokko. 

Nykyinen järjestelmä on 
pienille yrityksille hankala, 
sillä taloustaantuma on pi-

Juha Jokikokosta tuli tyrnä-
väläinen yrittäjä, kun hänen 
omistama Finnwin Lions Oy 
osti viime vuonna tyrnäväläi-
sen Laskentatoimi Markkula 
tilitoimiston liiketoiminnan ja 
nimen. 

dentänyt laskujen maksu-
aikoja. Pienet yritykset ovat 
usein joutuneet maksamaan 
arvonlisäveron ennen kuin 
ovat saaneet asiakkaalta 
maksun tuotteesta tai suori-
tuksesta. Näin uudistus on 
tosi tervetullut asia pienyri-
tyksille. 

Uudistuksen valmistelus-
sa on lähdetty siitä, että se 
koskisi liikevaihdoltaan alle 
500 000 euron suuruisia yri-
tyksiä. EU:n arvonlisäverodi-
rektiivi mahdollistaisi rajan 
nostamisen aina kahteen mil-
joonaan euroon saakka. So-
piva raja Jokikokon mukaan 
olisi 1,5 miljoonaa euroa. 

Maksuperusteisen alv:n 
käyttöönottoa varten on jo 
tehty lausuntokierros. HT

Varmasti osa yrittäjistä kokee 
julkiset hankinnat oikeaksi 
temppuradaksi. Lohdutuk-
seksi voin kertoa, että tälle 
temppuradalle löytyy selkeät 
ohjeet ja ohjaajat, kunhan ne 
vain ottaa haltuun. 

Jo nimi kertoo, että julki-
set hankinnat ovat julkisia. Ei 
niitä ihan joka paikassa huu-
della, mutta avoimesti niis-
tä on kerrottava. Tyrnävän 
kunta on ensimmäisten jou-

Julkisten hankintojen temppurata
kossa Pohjois-Pohjanmaalla 
ottanut käyttöönsä sähköisen 
kilpailutusjärjestelmän myös 
pienhankinnoille, eli alle 30 
000 euron ostoille. Isommat 
hankinnat onkin sitten pakko 
ilmoittaa jo valtakunnallises-
sa palvelussa ja yli 209 000 
euron hankinnat jo EU:n laa-
juisesti. Avoimuus tarkoittaa 
julkisissa hankinnoissa sitä, 
että kaikilla kiinnostuneilla 
on mahdollisuus saada tie-
toa hankintayksikön tarjous-
pyynnöistä. 

Julkinen sektori asiakkaa-
na on mitä erinomaisin. Mak-
saa laskut ajallaan ja jo tar-
jouspyynnössä kertoo mitä 
tulee sopimuskumppanilta 
vaatimaan. Uusi yrittäjä voi 
selvittää jopa vallalla olevaa 
hintatasoa tutustumalla ai-
kaisempiin kilpailutuksiin. 
Tärkeintä on kuitenkin hin-
noitella oma palvelu / tuote 
oikein, vaikka historiatietoa 
onkin saatavilla. Oman yri-
tystoiminnan kehittäminen-

kin on helpompaa, kun tie-
tää kuinka tasaista tuloa ja 
kuinka pitkäksi aikaa sitä on 
tiedossa. 

Kun kunta tai jokin muu 
julkinen taho, esimerkiksi 
kunnan omistama osakeyh-
tiö, hankkii tavaroita ja pal-
veluita, sen on kohdeltava 
kaikkia yrityksiä tasapuoli-
sesti. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että yritykset mää-
rittävät ostajan tarpeet, vaan 
julkisissakin hankinnoissa 
ostaja määrittää mistä on 
valmis maksamaan, jotta saa 
hankittua sitä mitä oikeasti 
tarvitsee. 

EU:n uudet hankintadi-
rektiivit ovat juuri astuneet 
voimaan. Nämä direktiivit 
tuovat mukanaan monia 
uusia velvoitteita julkisille 
hankkijoille EU-kynnysarvo 
ylittäviin hankintoihin. Yksi 
tärkeimmistä asioista, jota 
direktiivillä pyritään edistä-
mään, on pk-yritysten mah-
dollisuus osallistua julkisiin 

hankintoihin. Pk-yritykset 
nähdään jo EU tasolla erit-
täin tärkeässä roolissa mm. 
työllisyyden ja innovaatioi-
den lisääjänä. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että 
hankintayksikköjen on aina 
mietittävä jo hankintojen 
suunnitteluvaiheessa, miten 
myös pk-yritykset pääsevät 
mukaan tarjoamaan. 

Mikäli temppuradalle 
pääsy kiinnostaa, mutta vie-
lä osa kohdista yritystä hir-
vittää, niin apua kannattaa 
pyytää. Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hankinta-asiamies-
palvelu on juuri julkisista 
hankinnoista kiinnostuneita 
pk-yrityksiä varten. Autam-
me kaikkia pk-yrityksiä löy-
tämään tarjouspyynnöt, oike-
at henkilöt niin ostajista kuin 
yhteistyökumppaneista. 
Tiina Talala 
hankinta-asiamies  
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Hankinta-asiamies Tiina Ta-
lala

KURSSIMME ALKAVAT MAANANTAISIN

Soita ilmaisnumeroon  
0800-919 919

Meillä voit ajaa 
pimeäajon simulaattorilla 
myös kesällä!

Voit ilmoittautua 
myös nettiin 

www.liikennekoulukaakinen.fi

Töllintie 26 Kastelli OULU • Kedonperäntie 11 LIMINKA • Seurojentalo TYRNÄVÄ

Kortti kesäksi!

Huom! Myös moottoripyörä- ja mopokurssit alkavat!

www.oss.fi

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

Vanhatie 12, Tyrnävä, puh. 08 542 5595
ajanvaraus 24/h https://www.varaaheti.fi/salonsaxiina/fi

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

Tyrnävän torilla 
la 23.4. klo 9.00-15.00

Tyrnävän Kevät- ja siemen-
perunamarKKinat
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Katso 
kattavat

JÄTEHUOLTO
PALVELUT
www.kempeleenjatekuljetus.fi 

Lisätietoja myös puh. 08 562 0310

Katso 
kattavat

JÄTEHUOLTO
PALVELUT
www.kempeleenjatekuljetus.fi 

Lisätietoja myös puh. 08 562 0310

Tyrnävän Vuoden 2015 yrit-
täjänä palkittiin Pohjan Sato 
Oy, yrittäjinä Jaakko Rahko, 
Markku Rahko, Lauri Rahko 
& Simo Rahko. Palkitsemi-
nen tapahtui Tyrnävän Yrit-
täjien ja Tyrnävän kunnan 
toimesta viime vuoden mar-
raskuun lopulla yrittäjäyh-
distyksen syyskokouksen ja 
pikkujoulun yhteydessä. 

Pohjan Sato Oy on pe-
rustettu vuonna 1997. Toi-
menkuvaan kuuluvat sie-
menperunan varastointi ja 
kauppakunnostus.

Veljekset Jaakko ja Mark-
ku Rahko aloittivat siemen-
perunan viljelyn Ängeslevän 
Härmän tilalla sukupolven 
vaihdoksen jälkeen vuonna 
1981. Myöhemmin toimin-
ta laajeni, kun Markku osti 
Räinän tilan Leppiojantien 
varresta. Veljekset viljelivät 
kahdella tilalla siemenpe-
runaa ja jakoivat maatalo-

Tyrnävän Vuoden 2015 yrittäjä Pohjan Sato Oy
uskoneet ja varastot. Vuon-
na 1991 Rahkon veljekset 
perustivat yhdessä Timo ja 
Tuomo Turusen kanssa Sa-
dokas Oy:n markkinoimaan 
siemenperunaa. Tämä nosti 
siemenperunan kysyntää ja 
tuli tarve rakentaa suurempi 
pakkaamo. Tässä vaihees-
sa vuonna 1997 Jaakko ja 
Markku päättivät perustaa 
yhteisen Pohjan Sato Oy yri-
tyksen. Viljelystoiminta jat-
kui edelleen kahdella tilalla, 
mutta varastot ja koneet tu-
livat yrityksen nimiin. Vel-
jesten työnjako on karkeasti 
mennyt niin, että Jaakko on 
keskittynyt myyntipuolelle 
ja Markku tilan töihin.

Yhteistyö veljesten kes-
ken on sujunut hyvin ja toi-
mintaa on kehitetty koko 
ajan. Tavoitteena on ollut 
pyrkiä parempaan satoon ja 
laatuun sekä liiketoiminnan 
kannattavuuteen. Jaakon 

pojat Lauri ja Simo Rahko 
ostivat Härmän tilan ja osan 
Pohjan Sato Oy:stä vanhem-
miltaan Jaakko ja Inkeri Rah-
kolta vuonna 2010. Räinän 
tilan Lauri ja Simo ostivat 
Markku ja Raili Rahkolta 
vuonna 2014. Sen jälkeen 
nuoremmat veljekset Lauri 
ja Simo Rahko ovat pyörit-
täneet yritystoimintaa. Van-
hempi väki on kannustanut 
nuoria yrittäjiä yrityksen toi-
minnassa.

Pohjan Sato Oy toimittaa 
siemenperunat sopimustuo-
tannolla Tyrnävältä toimi-
valle HZPC Kantaperunalle, 
jonka omistavat noin tuhat 

Tyrnävän Vuoden yrittäjä 2015 -palkintoa luovuttumassa kunnanjohtaja Marjukka Manninen, yrittäjien puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Minna Matinlau-
ri. Palkintoa vastaanottamassa Pohjan Sato Oy:n yrittäjät Lauri Rahko, Simo Rahko ja Markku Rahko.

Tyrnävän Vuoden Yrittäjinä 
palkittiin Pohjan Sato Oy. Pal-
kinnon ottivat vastaan Lauri 
Rahko, Simo Rahko ja Mark-
ku Rahko. 

HYVÄ TILITOIMISTO SÄÄSTÄÄ AIKAA
 - JA USEIN MYÖS RAHOJASI

Olipa asiasi yrityksesi kirjanpito, budjetointi, pal-
kanlaskenta,  yrityskaupat tai koulutus, Lasken-
tatoimen tiimi on apunasi arjen askareissa. Jätä 
meille tarkkuutta vaativat työt ja keskity rauhas-
sa  yrityksesi asiakkuuksien hoitamiseen.

Huolehdimme yrityksesi:
• Kirjanpidot • Palkanlaskennat 

• Neuvontapalvelut

Suksitie 6 A, 91800 Tyrnävä
Puh. 040 823 5205 / 040 823 5200

etunimi.sukunimi@laskentatoimi.net
www.laskentatoimi.net  www.syote.fi

eurooppalaista siemenperu-
naviljelijää. Tässä joukossa 
on mukana myös joukko 
suomalaisia siemenperuna-

viljelijöitä. Pohjan Sato Oy:n 
tuottama siemenperuna 
menee pääasiassa kotimaan 
markkinoille. Viennin osuus 

on noin kolmannes, joista 
tärkeimpiä vientimaita ovat 
Venäjä, Ruotsi, Baltia sekä 
ajoittain muu Eurooppa. HT

”Pohjan Sato Oy toimittaa siemenperunat sopimustuotannolla Tyrnävältä toimivalle HZPC Kantaperunalle, jonka omistavat 
noin tuhat eurooppalaista siemenperunaviljelijää. Tässä joukossa on mukana myös joukko suomalaisia siemenperunaviljelijöitä.” 

LAATUA JA PALVELUA OMALTA PAIKKAKUNNALTA - POHJOIS-
POHJANMAAN YRITTÄJIEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN 

KAMPANJA HYVÄSSÄ VAUHDISSA
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Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa

Reilut 30 vuotta toimineella 
Tyrnävän Yrittäjillä oli vii-
me vuoden toimintakerto-
muksen mukaan vilkasta toi-
mintaa. Toimintakertomus 
käsitellään yhdistyksen ke-
vätkokouksessa 19.5. koko 
perheen keilahalliretken yh-
teydessä.  

Kevätkokouksessa 25.5. 
2015 Pömilässä oli vierai-
lemassa Annika Kotaniemi 
Odeal Oy:sta kertoen työllis-
tymismahdollisuudesta hei-
dän kauttaan sekä palveluis-
taan yrityksille. Kokouksessa 
muistettiin 50 vuotta ja sitä 
enemmän pyöreitä vuosia 
täyttäneitä jäseniä. 

Syyskokous ja joulu-
ruokailu oli 26.11 Ravintola 
Rannissa. Vuoden yrittäjänä 
palkittiin Pohjan Sato Oy. 
Pitkäaikaista yhteistyökump-
pania VKK-Median Heimo 
Turusta muistettiin Alisa 
Häggin maalaamalla lauta-
sella sekä Lemmikkifarmi 
yrittäjää Auli Inkalaa merk-
kipäivän kunniaksi. Ohjel-
massa oli myös Peltolan työ-
toiminnan ja Tiernapoikien 
lauluesityksiä. Kokouksessa 
päätettiin edellisien vuosien 
tapaan tehdä 1500 euron lah-
joitus tyrnäväläisille vähäva-
raisille perheille ja entisille 
yrittäjille. 50-200 euron lahja-
korttien saajien valinnassa oli 
mukana kunnan sosiaalitoi-
men edustajat. 

Perinteiset kevät- ja sie-

menperunamarkkinat järjes-
tettiin aurinkoisessa säässä 
25.4. aiemmasta Pottuviina-
tehtaan pihapiiristä poiketen 
Tyrnävän torilla. Markkina-
väkeä oli runsaasti liikkeellä. 
Heitä viihdytettiin monipuo-
lisella ohjelmalla ja myyjien 
lukumäärä oli lisääntynyt. 
Siemenperuna kävi hyvin 
kaupaksi. Ennen markkinoi-
ta ilmestyi perinteinen Tyr-
nävä Yrittää lehti, jota jaettiin 
myös naapurikuntien alueel-
le. 

Yrittäjyysluokan  
kanssa hyvä yhteistyö
Yrittäjäyhdistys teki aktii-
vista yhteistyötä Kuulam-
men koulun yrittäjyysluokan 
kanssa. Puheenjohtaja osal-
listui mm. yrittäjyysluokan 
vuosisuunnitelman tekoon.

Keväällä nousi myös tarve 
läppäreistä yrittäjyysluokan 
oppilaille. Niiden hankki-
miseksi järjestettiin läppäri-
lenkki Suomalaisen yrittäjän 
päivänä 5.9. Tapahtuman 
järjestämisessä olivat yh-
teistyössä Liminganlahden 
Nuorkauppakamari, SPR 
Tyrnävän osasto, MLL Tyr-
nävän yhdistys, Tyrnävän 
Tempaus, Tyrnävän Ahmat 
ja LC Tyrnävä. Tapahtuman 
tuotolla yrittäjyysluokka osti 
kaikille oppilaille tabletit. 
Läppärilenkki oli niin on-
nistunut, että siitä päätettiin 

tehdä perinne ja tapahtuma 
päätettiin järjestää Yrittäjän 
päivän aikoihin jatkossakin 
yrittäjyysluokan kanssa. 

Keskustelun paikka tilai-
suus järjestettiin maaliskuus-
sa Eduskuntavaalien teeman 
merkeissä. Kansanedustaja-
ehdokkaista panelisteina oli-
vat Hanna Sarkkinen, Henna 
Kupsala, Tapani Tölli, Tomi 
Taka-Eilola, Sami Pikkuaho 
ja Janne Heikkinen.

Monessa mukana
Kunnan elinkeinoryhmässä 
olivat mukana Annukka Suo-
tula-Ervasti ja Marketta He-
poviita. Keskustelujen aihee-
na ovat olleet muun muassa 
yrittäjien ja kunnan yhteistyö 
sekä yrittäjien kuulumiset 
kunnan päättäjille. Tyrnävän 
Yrittäjät oli myös yhtenä suo-
sittelijana kuntaa demokratia 
palkinnon saajaksi. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja oli varajä-
senenä Pipo 2 – Menolippu 
työelämään –hankkeen oh-
jausryhmässä, jonka kautta 
saatiin tietoa nuorten työllis-
tymisestä avoimille työmark-
kinoille heti valmistuttuaan. 
Hankkeesta tiedotettiin jä-
senyrittäjille.

Osallistuttiin Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien 
vuosikokoustapahtumaan 
Oulaisissa ja paikallisen vai-
kuttamisen päivään Oulussa. 
Tauno Bräysy kuului PPY:n 
hallitukseen, varalla Annuk-
ka Suotula-Ervasti. Bräysy 
toimii PPY:n Seniorivalio-
kunnan puheenjohtajana ja 
Suomen yrittäjien seniori-
valiokunnan jäsenä. PPY:n 
jäsenhankintakampanjaan 
osallistuttiin voimavarojen 
mukaan.  

Senioriyrittäjät kokoon-
tuivat säännöllisesti joka 
kuukauden toinen tiistai Pö-
milässä. 

Aktiivista  
tiedottamista
Yhdistyksen tiedotuksen vä-
lineenä käytettiin pääasias-

Yhdistyksen jäseniä osallistumassa syyskokoukseen ja jouluruokailuun.

Viime syyskokouksessa valittu hallitus koolla helmikuussa vierailijoiden kanssa yhteistyössä suunnittelemassa kuluvan vuoden toimintaa, muun muassa Kevät- ja Siemenperunamarkkinoita. 
Ravintola Pömilässä koolla työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, Esa Saarela, Tauno Bräysy, Heli Räisänen, Minna Ahonen, Marika Keränen, Annukka Suotula-Ervasti ja Tyrnävä Tarjot-
timella hankkeen vetäjä Elina Huurre. 

Syyskokouksessa muistettiin Lemmikkifarmi yrittäjä Auli Inkalaa 
merkkipäivän johdosta. 

VKK-Median Heimo Turunen on toiminut pitkään valokuvaaja-
na yrittäjäyhdistyksen juhlissa ja tilaisuuksissa sekä tehnyt avo-
puolisonsa Eila Lahtisen kanssa Tyrnävä Yrittää lehteä. Yhdistys 
muisti Heimoa muistolahjalla yhdistyksen syyskokouksessa. 

sa sähköpostia, jonka kaut-
ta jäsenille meni yhdistyksen 
omia tiedotteita ja informaa-
tiota tulevista tapahtumista 
sekä myös muista ajankoh-
taisista asioista. Myös yhdis-
tyksen facebook- ja nettisivut 
olivat yhtenä tiedotuksen vä-
lineenä. 

Hallituksen puheenjohta-
jana toimi Annukka Suotula-
Ervasti, varapuheenjohtajana 

Petteri Väyrynen ja sihteerinä 
Ritva Lassila. Muina hallituk-
sen jäseninä olivat Veijo Ala-
suutari, Marika Keränen, Esa 
Saarela, Jari Pietarila, Vesa 
Huusko ja Ville Hepoviita. 
Yhdistyksen kunniapuheen-
johtajana on Tauno Bräysy. 
Hallitus kokousti kuusi ker-
taa.

Heimo Turunen

Puheenjohtaja
annukka Suotula-ervasti
044-7505051
tyrnavan@yrittajat.fi   
VaRaPuheenjohtaja
Petteri Väyrynen
Pohjolan Jope OY
050-5970381
petteri.vayrynen@jopeoy.fi   
SihteeRi
Minna ahonen 
Jokiniemen Kissahoitola
040-6303343
minna.ahonen@dnainternet.net 
jäSenet  
esa Saarela
Saarela Esa Tmi
040 541 8779
esa.saarela@tyrnava.fi    
heli Räisänen
Tyrnävän Fysikaalinen 
hoitolaitos 
08- 5451737
tfhr@gmail.com    
jari Pietarila
Eko Huominen OY 
044-2792022
jari.pietarila@huominen.fi 
Marika Keränen
Pömilä Oy 
044-3250268
msjkeranen@gmail.com 
Ville hepoviita
Tyrnävän leipurit Oy
044 213 0006
tyrnavanleipurit@gmail.com 
Vesa huusko 
Merve Oy/ Ravintola Ranni
050 5452442
vesa.huusko@gmail.com 

Tyrnävän Yrittäjät ry  
Hallitus 2016
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49
Pohjoissuomalainen perheyritys

€
+ mahdolliset
pakokaasumittaukset

Lakeuden Katsastus Takatie 7, Kempele 08 554 6707
Konetien Katsastus Konetie 3, Oulu (Rusko) 08 331 7151
Äimätien Katsastus Äimätie 5. Oulu (Äimärautio) 08 338 060
Katsastus Taskila Suolamännyntie 11, Oulu 08 311 7181
Putaan Katsastus Virpiväylä 11, Haukipudas 08 340 700

Ajanvaraukset:	www.avainasemat.fi

Vain henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastukset

///////////////
///////////////

TÄmÄN vuodEN KISa TYRNÄvÄLLÄ 
La 23.7.2016 klo 11 Traktor Pulling

TRaCToR
PULLING

www.lakeudentraktoriurheilijat.fi

TERvETuLoa!

Kankaanlaita 1 Tyrnävä

///////////////
///////////////

Liput 15 e, alle 12 v. ilmaiseksi.
Lisätietoa Lakeuden traktoriurheilijoiden facebook sivuilta.

Vakiotraktoreiden vetotapahtuma 
la 7.5.2016 klo 11.00

///////////////
///////////////

///////////////
///////////////

Kankaanlaita 1 Tyrnävä

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja painopalve-
lut kauttamme.  Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

www.vkkmedia.fi

Yksi Tyrnävän Yrittäjät ry:n 
uusista jäsenistä on Soveo 
Oy, jonka toimitusjohtaja 
Jari Kurola kertoo, että yritys 
on tuotteineen vielä lapsen 
kengissä. Firma perustettiin 
viime syksynä ja ensimmäi-
nen tuote julkaistiin vasta 
muutama viikko sitten.

- Halusimme liittyä Suo-
men Yrittäjiin ja sitä kautta 
Tyrnävän paikallisyhdis-
tykseen, sillä mielestämme 
yrittäjäyhdistykseen kuu-
luminen tuo firmalle tiettyä 
luotettavuutta ja läpinäky-
vyyttä toimintaan, Kurola 
kertoo.

Mobiilisovelluksiin eri- 
koistuneen yrityksen en-
simmäinen tuote on Täh-
titarjous-niminen mobiili-
markkinointisovellus, jonka 
toiminta perustuu GPS-pai-
kannukseen. Ajatus on hy-
vin yksinkertainen: yritys 
voi ladata palveluun mai-
noksensa hyvin yksinkertai-
seksi tehdyn sähköisen lo-
makkeen avulla, missä vain 
ja milloin vain, mobiililait-
teella tai tietokoneella. Kun 
asiakas avaa sovelluksen 
hän näkee itseään kaikista 
lähimpänä olevat tarjoukset, 
etäisyysjärjestyksessä.

- Tällä hetkellä teemme 
itseämme tunnetuksi, joten 
palvelu on mainostajillekin 
täysin ilmainen. Yrittäjän 
tarvitsee vain tilata tunnuk-
set, mikä ei maksa mitään 
eikä sido mihinkään. Yrittä-
jä saa itse päättää laittaako 
kymmenen mainosta päiväs-
sä vai kerran vuodessa. Juuri 
nyt siis kannattaisi mainos-
taa, kun se on vielä täysin 
ilmaista ja erittäin helppoa. 
Youtubesta löytyy myös vi-
deo, jossa näytetään miten 
mainoksen voi parhaimmil-
laan luoda 30 sekunnissa, 
Kurola kertoo.

Mainostaja ei sitoudu mi-
hinkään vaan hän verkko-
kauppa-tyylisesti ostaa juuri 
sen määrän ilmoituksia kuin 
tarvitsee. Juuri siksi mainos-
tustyyli sopii kaiken kokoi-
sille yrityksille, myös maati-
loille ja yhdistyksillekin.

Asiakas voi löytää lähimmät 
tarjoukset mobiilisovelluksella

- Hyödyt asiakkaalle nou-
sevat esiin erityisesti silloin, 
kun olet itsellesi tuntemat-
tomalla paikkakunnalla. So-
velluksesta nimittäin löytyy 
myös kartta suoraan mai-
nostajan luo. Palvelu herät-
tää myös menemään sellai-
sen yrityksen luo, joka ei saa 
katukuvassa kovin suurta 
näkyvyyttä, Kurola toteaa.

Soveo Oy:n perusti viisi 
henkilöä, jotka kaikki ovat 
nyt ensimmäistä kertaa yrit-
täjinä. Tavoitteena oli työl-
listää itsensä ja joskus saada 
elanto yrityksestä. Tällä het-
kellä yritys työllistää kolme 
henkilöä. Alun perin Oulus-
ta kotoisin oleva Jari Kurola 
muutti Tyrnävälle vuonna 
2005. Sittemmin hän kävi 
vielä yhden kierroksen Ou-
lussa, ennen kuin elämä toi 
takaisin Tyrnävälle.

- Minulla on 6- ja 9-vuo-
tiaat tytöt, joten muutin ta-
kaisin Tyrnävälle, että he 
saavat jatkaa tutussa koulus-
saan. Tämä on todella hyvä 
paikka asua kun koulu on 
toisella puolella tietä, kaikki 
tarvittavat palvelut lähellä ja 

kaupunkiinkaan ei ole pitkä 
matka. Tuoreena yrittäjänä 
päivät ovat toki pitkiä ja kah-
den tytön yksinhuoltajuu-
dessakin on hommaa. Mutta 
se helpottaa kummasti kun 
työtä voi tehdä kotona. JK

Tähtitarjous-mobiilisovelluk-
sen perusnäkymä asiakkaalle 
on hyvin yksinkertainen. Tar-
joukset voi etsiä myös osoit-
teen ja kategorian perusteella.

Tuore yrittäjä Jari Kurola kertoo, että Tähtitarjous-mobiilisovel-
lus löytyy Windows- ja Android-puhelimille sekä tableteille. Jat-
kossa myös iOS-käyttöjärjestelmälle.

KEMI  •  OULU  •  JYVÄSKYLÄ  •  JOENSUU  •  LAHTI
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Tyrnävä tarjottimelle -hanke edis-
tää tyrnäväläisten yrittäjien ja 
näiden tuotteiden tunnettuutta. 
Tyrnävän kunnan hallinnoiman 
Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen 
kohderyhmää ovat erityisesti ruo-
kasektorin ja käsityöalojen yrittä-
jät. Hanke järjestää kuitenkin usei-
ta kaikille lähiyrittäjille avoimia 
koulutus- ja myyntitapahtumia. 
Paikallistuotteiden tunnettuutta ja 
tämän myötä menekkiä halutaan 
parantaa ekonomisista, ekologisis-
ta ja imagollisista syistä.

Joulukuusta 2015 vuoden 2016 
loppuun kestävä hanke edistää 
erilaisin toimenpitein tyrnävä-
läisyrittäjien toimintaedellytyksiä 
sekä lähiyrittäjyyttä kunnassam-
me. Tyrnävä tarjottimelle -hank-
keen ensimmäinen, toimenpide oli 
Jouluinen lähiruoka- ja käsityötori 
vuoden 2015 joulun alla. Jouluto-
ri järjestetään myös joulukuussa 
2016. Myyntitilaisuuksia on toki jo 
keväälläkin: Siemenperunamark-
kinoiden lisäksi järjestetään Kesä-
kauden avajaiset 27. toukokuuta 
kello 13-20, jolloin Tyrnävän yrittä-
jät ry:n kanssa nostetaan esiin tyr-
näväläisiä yrittäjiä tuotteineen. 

Tyrnävä 
tarjottimelle! -hanke esittelee laadukkaat tuotteet 

ja niiden ammattitaitoiset tekijät

Ydinosaamiseensa aiemmin 
keskittyneiden yrittäjien mark-
kinointiosaamista parannetaan 
brändinrakentajien pitämien kou-
lutusten ja työpajojen avulla. Kou-
lutussarjan ensimmäinen koulu-
tus pidettiin maaliskuun lopussa: 
brändikoulutusta seurasi työpaja, 
jossa suunniteltiin yhteistyön muo-
toja sekä Tyrnäväläistä tuoteper-
hettä. Tyrnäväläinen tuoteperheen 
luonti onkin hankkeen päätavoi-
te. Vuoden 2016 lopulla meillä on 
ostettavissa oleva, tarinallistettu, 
brändätty, yhteisen visuaalisen 
ilmeen alla oleva Tyrnäväläinen 
tuoteperhe. 

Markkinointi- ja brändikou-
lutuksiin ehtii vielä mukaan, ja 
seuraava koulutus järjestetään 
27.huhtikuuta kello 12 alkaen. 
Koulutuksen aiheena on tuolloin 
tarinallistaminen, jonka avulla 
erotutaan ja jäädään mieleen. Työ-
pajaosuudessa mietitään oman yri-
tyksen sekä Tyrnäväläisen tuote-
perheen tarinaa sekä analysoidaan 
edellisen brändikoulutuksen antia. 
Vielä ehdit saada tuotteesi mukaan 
Tyrnäväläiseen tuoteperheeseen. 

Tyrnäväläinen, terveellinen ja 

turvallinen lähiruoka on saatava 
kauppojen hyllyjen ja kuluttajien 
ruokapöytien lisäksi myös julki-
siin keittiöihin. Yrittäjien hankin-
taosaamista lisätään koulutuksin, 
joissa julkisiin keittiöihin tuottei-
taan tarjoavat tapaavat hankin-
noista vastaavia tahoja. Ensim-
mäinen tilaisuus, jossa käydään 
Vuoropuhelua hankinnoista on 21. 
huhtikuuta kello 12 kunnantalolla. 
Vuoropuhelu ei rajoitu vain elin-
tarvikkeisiin vaan keskustelussa 
ovat mukana myös mahdolliset 
aliurakoinnit uuteen Rantarous-
tin kouluun liittyen. Yhteistyössä 
Tyrnävän yrittäjät ry:n kanssa jär-
jestettävään tilaisuuteen kannattaa 
siis osallistua - olipa oma toimi-
ala ruoka- tai käsityösektoreilla, 
rakentaminen, LVIS, siivous- tai 
huoltopalvelut.

Niin lähellä olevilta esimerkeil-
tä kuin opintomatkan tarjoamilta 
uusilta tuttavuuksilta voi ottaa op-
pia sekä saada uusia ideoita omaan 
tekemiseensä. Yrittäjien välistä 
yhteistyötä pyritään lisäämään 
kohtaamismahdollisuuksia. Huh-
tikuun alkuun suunniteltu opin-
tomatka Etelä-Pohjanmaalle siir-

rettiin päällekkäisyyksien vuoksi 
lokakuulle 2016. Eli kalenteristaan 
kannattaa varata pitkä viikonlop-
pu opintomatkalle, jonka aikana 
tutustutaan monipuolisesti mielen-
kiintoisiin yrityskohteisiin.

Tyrnäväläisille yrittäjille sekä 
vasta yrittäjyyttä harkitseville hen-
kilöille on siis tarjolla monenmois-
ta tilaisuutta tälle vuodelle. Kunta-
laiset pääsevät osallisiksi tulevista 
markkinoista ja muista tapahtu-

mista niin tekijöinä kuin kulutta-
jina. Kehitetään yhdessä elinvoi-
maista Tyrnävää ja tarjoillaan se 
tuotteina muidenkin koettavaksi.

Elina Huurre
Tyrnävä tarjottimelle 
-projektikoordinaattori

Yrittäjiä jonottamassa kahvia Rahoitus- ja palveluinfossa, joka oli ensimmäisiä Tyrnävä tarjottimelle –hankkeen ta-
pahtumia.

Oik. Elina Huurre toimii kunnas-
sa Tyrnävä tarjottimelle –projektin 
koordinaattorina.

Vas. Tyrnäväläisiä tuotteita, jotka 
ovat mukana hankkeeseen liittyväs-
sä brändin rakentamisessa.

”Työpajaosuudessa mietitään oman yrityksen sekä Tyrnäväläisen tuo-
teperheen tarinaa ja analysoidaan edellisen brändikoulutuksen antia. 
Vielä ehdit saada tuotteesi mukaan Tyrnäväläiseen tuoteperheeseen.” 
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Tyrnävän kunta on uudistanut 
nuorten kesätyöllistämiskäytän-
töjään. Tänä vuonna kesätyösete-
lit jaettiin kaikille tyrnäväläisille 
9.-luokkalaisille. Ensimmäistä ker-
taa nuori voi hakea kesätyösetelin 
avulla töitä myös ei-tyrnäväläiseltä 
työnantajalta.

Seteli käy niin kunnan kesä-
työllistämiseen kuin yritykseen, 
yhdistykseen tai kotitalouteen. 
Kesätyösetelin arvo on 280 euroa. 
Työsuhteen pituuden on oltava 60 
tuntia, kesä-elokuun 2016 aikana, 
jotta tuki voidaan myöntää.

Starttiraha  
4H-yrittäjyyteen
Nuorten 4H-yrittäjyyteen halutaan 
myös kannustaa kesäyrityssetelin 
avulla. Tämä tuki on niin sanottu 
4H-yrityksen starttiraha tyrnävä-
läisille nuorille, kertoo työ- ja elin-
keinosuunnittelija Sanna Mathlin. 

Tuesta puolet saa yritystoimin-
nan aluksi ja toisen puolen 3-6 
kuukauden päästä yritystoimin-
nan aloittamisesta. Vaikka tuki 

Kunta tarjoaa monta keinoa kesätyöllistämiseen
kantaa nimeä kesäyritysseteli, voi 
yrityksen perustaa jo ennen kesää 
ja yritystoiminta voi jatkua myös 
kesän jälkeen. Kesäyritystuen nuo-
ri voi saada yritykseensä useampa-
na vuonna, jos nuori työllistää yri-
tyksensä avulla itsensä. Lisätietoa 
nuorten kesäseteleistä saa kunnan 
kotisivuilta www.tyrnava.fi/seteli

Kuntalisää työllistämiseen
Yrityksiä ja yhdistyksiä on myös 
tuettu kuntalisän avulla, jos he 
ovat työllistäneet tyrnäväläisen 
työnhakijan. Työnhakijan palkka-
tukioikeuden määrittää TE-toimis-
to. Tähän päälle kunta on maksa-
nut yrityksille enimmillään 400 
euroa kuukaudessa ja yhdistyksil-
le 530 euroa kuukaudessa kunta-
lisänä. Myös oppisopimuskoulu-
tusta yrityksessä ja yhdistyksessä 
tuetaan.

Myöntämisen ehtoja tarkastel-
laan jatkuvasti, sillä TE-toimiston 
ohjeistukset elävät kaiken aikaa. 
Meille kuntana on tärkeää saada 
tyrnäväläinen töihin, ei se missä 

työnantajan kotipaikka sijaitsee. 
Niinpä kuntalisääkin maksetaan ei-
tyrnäväläisille työnantajille, sum-
maa Mathlin. Katso lisää www.
tyrnava.fi/kuntalisä

Kaikista työllistämisen tuki-
muodoista löytyy tietoa kunnan 
kotisivuilta -> Palvelut -> Työ- ja 
yrittäminen -> Työllistämispalve-
lut. 

Toki mielellään näistä kerrotaan 
myös puhelimitse (p. 044-4971067) 
ja sähköpostilla (sanna.mathlin@
tyrnava.fi). Eikä haittaa, jos joku 
pyörähtää kunnantalollakin kysy-
mässä.

Sanna Mathlin neuvoo mielellään 
yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä työnha-
kijoita erilaisissa työllistämisen muo-
doissa. Myös kunnan kotisivuilta löy-
tyy kattavasti tietoa.

...kasvata omat laatumukulasi Sie-
menperunamarkkinoiden pää-
tuotteella, High Grade- alueen sie-
menperunalla. Parhaiten se tietysti 
onnistuu Tyrnävän hedelmällises-
sä, puhtaassa ja omaleimaisessa 
ympäristössä. Myös tähän tarjoam-
me mahdollisuuden. 

Lähes kaikille tonteillemme 
voi perustaa oman perunamaan ja 

Laatumukuloita pelloilla ja pirteissä…
erityisen hyvin viljelmät mahtu-
vat kahdelle uudelle asuinalueelle 
Hirvelään ja Palkkiin, joiden tont-
teja luovutetaan parhaillaan. Sekä 
satoisuuden mutta myös sen takia, 
että helmemme säilyy ja koko alu-
eelle sekä maallemmekin tärkeä 
HG-alue pysyy vakavista kasvi-
taudeista vapaana, olisi myös koti-
tarveviljelijän hyvä laittaa maahan 
juuri näitä puhtaita mukuloita. Sa-
moin muiden kasvien valinnassa 
on hyvä lukea rakennusjärjestyk-
sen ohjeet ja tarvittaessa keskustel-
la aiheesta viranomaisten ja viljeli-
jöiden kanssa. 

Siemenperunamarkkinat ovat 
yksi suurimmista Tyrnävän Yrit-
täjien aktiivisen porukan ponnis-
tuksista. Tapahtuma on muuttanut 
muotoaan ja tapahtumapaikkaan-
sakin viimeisten vuosien aikana. 
Tori mahdollistaa tapahtuman 
laajentamisen ja onkin ilahdutta-
vaa nähdä, että markkinoille ke-
rääntyy vuosi vuodelta enemmän 
porukkaa. Tämä kuten myös moni 
muu tapahtuma on viime aikoina 
vahvistanut ja aktivoinut eri tyr-
näväläisten yritysten, yhteisöjen, 
kunnan ja muiden toimijoiden pe-
rinteisestikin välitöntä, luontevaa, 
reippaasti ennakkoluulotonta ja 
omaleimaista yhteistyötä. Tämän 
hetkisessä talous- ja yhteiskunnal-
lisessa tilanteessa nopeat, ketterät 

ja omaleimaiset pärjäävät. Ylipää-
tänsä kukaan ei tänä päivänä kan-
na ratkaisuja valmiina pöydille. 

Paras lopputulos kuntalaisten, 
yrittäjien, sidosryhmien ja kunnan 
itsensä kannalta syntyy hyvästä, 
ketterästä ja laaja-alaisesta yhteis-
työstä sekä yhteiseen maaliin pot-
kimisesta. Tyrnävän kunnalla on 
hienot ja tuloksekkaat perinteet en-
nakkoluulottomuudesta, laaduk-
kaasta ja jäntevästä päätöksenteos-
ta kuten myös terveestä ja jämystä 
luottamuksesta itseensä.  Tällä ta-
paa olemme luoneet oman näköi-
semme paikan elää, yrittää, asua, 
työskennellä, viihtyä ja juurtua.

Nopeasti kasvavana kuntana 
Tyrnävällä on tarvetta monipuo-
liselle yrittäjyydelle. Kunta pyrkii 
auttamaan ja tukemaan niin jo toi-
mivia kuin uusiakin yrittäjiä eri-
tavoin. Tärkein keino on luonnol-
lisesti kaavoitus ja tämän vuoksi 
kunta onkin kaavoittanut erilaisille 
yritystoiminnoille tontteja kes-
keisille paikoille kuntakeskuksen 
ytimeen sekä sen läheisyydes-
sä sijaitseville teollisuusalueille. 
Houkuttelevat, profiloituneet ja 
riittävän tiiviit asuinalueet sekä 
toimivat palvelut tuovat kuntaan 
niin veromaksajia kuin asiakkaita 
eri alan yrittäjillekin. Tontit ovat 
liikenteellisesti hyvin saavutet-
tavissa. Vapaana olevia raken-

nuspaikkoja on ammattimaiselle 
asuin- ja liiketilarakentamiselle, 
hoivapuolen ja lähipalvelujen tar-
peisiin sekä teollisuustoimintaa 
varten. Hinnoiltaan edullisilla ton-
teilla on runsaasti rakennusoikeut-
ta ja väljyyttä. 

Uutena mielenkiintoisena lisänä 
on Palkin hevosalue, joka on herät-
tänyt mielenkiintoa hevosalan yrit-
täjien ja harrastajien keskuudessa. 
Kunnassa on asian suhteen käyn-
nissä myös maaseuturahaston ra-
hoittama Biopilottihanke, jossa sel-
vitämme bioenergiaratkaisua ihan 
konkreettisesti. Selvitys ja jatkon 
ratkaisut ovat herättäneet positii-
vista kuhinaa. Toivottavasti kaikki 
asiasta kiinnostuneet toimijat ovat 
yhteydessä meihin. 

Kunta kehittää järjestelmällises-
ti kuntakuvaa, jonka tavoitteena 
on veto- ja elinvoiman lisääminen. 
Tämä työ on äärimmäisen tärke-
ää niin kunnan kuin yrittäjienkin 
näkökulmasta. Konkreettisia toi-
menpiteitä asian suhteen on muun 
muassa alueiden siistiminen ja siis-
tinä pitäminen. Tämän työn näky-
vintä osaa on ollut kuntakeskustan 
suunnitelmallinen maisemanhoito 
puiden kaatamisen, istutusten ja 
niityn perustamisen muodossa.

Myös jatkosuunnitelmat mui-
den metsäalueiden hoidosta on 
käsitelty ja työ pääsee käynnis-

tymään. Eri kyläalueiden asuk-
kaat ovat aktivoituneet mukavasti 
oman ympäristönsä suhteen. Viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta on olen-
naisesti lisännyt myös kovan vään-
nön takana ollut liikenneympyrä 
hienoine taideteoksineen. Iso kun-
takuvaa luova tekijä konkreettisten 
toimien lisäksi on viestintä. 

Kunta on näkynyt suhteellisen 
hyvin ja positiivisesti viimeaikoina 
lehdissä ja muissakin medioissa. 
Tyrnävä Tarjottimelle! lähiruoka ja 
-palveluita sekä Tyrnävä-tuoteper-
heen brändiä rakentava hanke on 
lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. 
Se tarjoaa tyrnäväläisille yrittäjille 
mahdollisuuden verkostoitua ja 
monipuolista koulutusta. Tärke-
ää on myös muistaa, että jokainen 
meistä viestii kunnastamme sa-
noin, asentein ja teoin. Pidetään 
huolta, että Tyrnävä pysyy posi-
tiivisesti kaikkien huulilla jatkos-
sakin!  

Jos kotitarveviljelysi ei aivan on-
nistu markkinoiden päätuotteella 
syystä tai toisesta tai tarvitset muu-
toin täydennystä perunavarastoo-
si, muista tulla hakemaan omat 
High Grade-alueen laatuperunasi 
talvea varten syksyn Perunamark-
kinoilta. 

Marjukka Manninen
kunnanjohtaja

Marjukka Manninen
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RAKeNNUSPALVeLU
KURTTI OY

- Rakennusurakointi
- KVR-urakointi
- Asuntotuotanto

Rakennusteollisuus
Rt ry:n jäsenyritys

PL 50, 91601 UTAJÄRVI
Puh. 08 5421292
Fax. 08 5421646

www.rakennuspalvelukurtti.fi

Aika kokeilla uutta
Palasin helmikuussa töihin 
puolen vuoden vanhempai-
nvapaalta. Kotona ollessa 
ehti miettiä monenlaisia aja-
tuksia työn kehittämiseen 
liittyen, kun ei ollut kiinni 
tiukassa arjessa. Etäältä kat-
sellessa näki sellaista, mikä 
jää läheltä helposti huomaa-
matta. 

Viime vuoden lopulla 
valmistuneessa seurakun-
tamme uudessa strategiassa 
yhdeksi keskeiseksi paino-
pisteeksi on valittu sosiaa-
lisen median käytön kehit-
täminen. Tätä tukee myös 
uudet kotisivut, jotka syk-
syllä on otettu käyttöön. 
Monissa seurakunnissa Fa-
cebook on kotisivujen tuke-
na tiedotuksessa. Kuitenkin 
mikäli sosiaalista mediaa pi-
detään vain tiedotuksen jat-
keena, jää paljon potentiaalia 
käyttämättä. Se on nimittäin 
merkittävä osallisuuden 
vahvistamisen väline. Tarjo-
aahan sosiaalinen media esi-
merkiksi eri kanavilla miltei 
reaaliaikaisen kommentoin-
nin ja palautteen antamisen 
mahdollisuuden. Tämä on 
omiaan poistamaan turhia 
kynnyksiä, joita yhteiskun-
nassamme on riittämiin. 

Itselläni on työhön liit-
tyen käytössä Facebookin 
lisäksi Twitter ja Periscope. 
Viimeksi mainittu tarjoaa 
suoran videolähetyksen käy-
tännössä ilmaiseksi. Muuta-
mien kollegoiden esimerkin 

kannustamina olemme lä-
hettäneet jumalanpalveluk-
sia Tyrnävän ja Temmeksen 
kirkoista Periscopella. Ää-
nen ja kuvan laatu on yllättä-
vän hyvää. Palvelu on tullut 
jäädäkseen. Lähetyksillä on 
ollut parhaimmillaan lähes 
sata avausta, kun tallenteen 
katsojat on otettu huomioon. 

Olen joutunut tekemään 
melkoisen takinkäännöksen 
suhteessa sosiaalisen me-
dian käyttöön. Työkaverit 
naureskelevat kahvihuo-
neessa, kun he muistelevat 
reilun viiden vuoden takai-
sia, kriittisiä kommentteja-
ni esimerkiksi Facebookiin 
liittyen. Kuten monissa 
yrityksissä, kirkossakin on 
huomattu, että meidän on 
tärkeää olla siellä missä mo-
net ihmiset ovat. Sama pätee 
sosiaaliseen mediaan. Se tar-
joaa hienon mahdollisuuden 
kokeilla uutta.

Menestystä, siunausta ja 
rohkeutta kaikille tämän leh-
den lukijoille! 

Timo Liikanen
kirkkoherra
Tyrnävän seurakunta

TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
LVi-tYÖt
URAKKA- TAI LASKUTUSTYÖNÄ

tYRnäVän PutKiRaKennuS oY
Vesa Olsbo 0400 284 266
vesa.olsbo@tyrnavanputkirakennus.fi

Suksitie 6, 91800 Tyrnävä
Puh. 08-5638 050
Fax 08-5451 897

Liity jäseneksi  
www.yrittajat.fi/Liity

 yrittäjät palvelee jäsen- 
yrityksiään ja valvoo 

pk-yrittäjien etua  
joka päivä.

Senioriyrittäjillä 
paljon kokemusta

Senioritapaamisessa 12.4. Pömilässä pöydän takana Alpo Suo-
tula, Tauno Bräysy ja Minna Ahonen. Heitä vastapäätä Esko Ke-
ränen ja Eero Ylilauri. Kuva Annukka Suotula-Ervasti

Seniorijäsenyyden tarkoi-
tuksena on antaa mah-
dollisuus aktiiviyrittäjä-
toiminnasta luopuneelle 
jäsenyrittäjälle säilyttää kon-
takti yrittäjäjärjestöön. Se-
niorijäsenyys antaa myös 
mahdollisuuden kokeneel-
le yrittäjälle pysyä mukana 
järjestön toiminnassa. Senio-
rijäseniä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi tiedon siirtämi-
sessä nuorelle yrittäjäpolvel-
le. 

Tyrnävän Yrittäjissä 
on Senioriyrittäjätoiminta 
aloitettu ensimmäisten pai-

kallisyhdistysten joukossa 
Pohjois-Pohjanmaalla. Ko-
koontumisia on ollut jo yli 
kahden vuoden ajan joka 
kuukauden toinen tiistai 
Ravintola Pömilässä vapaa-
muotoisena keskustelu- ja 
kahvitilaisuutena. Toimin-
nan vetäjänä on ollut Tyr-
nävän Yrittäjien kunniapu-
heenjohtaja Tauno Bräysy, 
joka toimii myös PPY:n se-
niorivaliokunnan puheen-
johtajana sekä Suomen Yrit-
täjien Seniorivaliokunnan 
jäsenenä. HT
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Heli Räisänen Tyrnävän fy-
sikaalisesta hoitolaitoksesta 
aloitti uutena jäsenenä Tyr-
nävän Yrittäjien hallitukses-
sa. Ihan täysin uutta yrittä-
jäyhdistyksen toiminta ei 
hänelle ole. 20 vuotta sitten 
nuori yrittäjä oli viisi vuot-
ta hallituksessa ja sihteeri-
näkin.

- Sen jälkeen keskityin 
työntekoon, opiskeluihin ja 
lasten hoitoon, joten yhdis-
tystyö jäi pois. Nyt nuorim-
mainen on kohta 18-vuotias, 
joten nyt on aikaa omille 
harrastuksillekin. Lisäksi 

Heli Räisänen uutena hallituksessa:

Nyt on aikaa 
yhdistystyöllekkin

yrittäjäyhdistyksessä tuntuu 
olevan nyt aivan uudenlais-
ta virtaa. Iso peukku hyvästä 
työstä puheenjohtaja Annu-
kalle (Suotula-Ervasti), joka 
hoitaa asioita hyvin tarmok-
kaalla otteella, keskustellen 
jäsenien kanssa ja muuten-
kin hän on toimissaan läpi-
näkyvä, Räisänen kiittelee.

Räisäsen oma yritys Tyr-
nävän fysikaalinen hoitolai-
tos on toiminut Tyrnävän 
keskustassa jo vuodesta 
1990. Hän tarjoaa hierontaa, 
fysikaalisia hoitoja ja kun-
toutusta sekä kotikäynneillä 

että paikan päällä.
Kirkkoa vastapäätä si-

jaitsee keltainen puutalo, 
jossa nykyään toimii hoito-
laitoksen lisäksi kirpputori 
ja toisen hoitoalan laitos. 
Aikoinaan rakennus toimi 
Tyrnävän kunnan lääkärin 
vastaanottona.

- Saman katon alla oli la-
boratorio ja röntgenkuvaus-
huone, josta vieläkin muis-
tona täällä on säteilyvaara 
-kyltti. Kunnan lääkäri myös 
asui perheineen talon toises-
sa päässä, missä nykyisin 
on kirpputoritilat, Räisänen 
kertoo.

Yrittäjänä Räisäsellä on 
menossa 26. vuosi ja tällä 
hetkellä yritys työllistää vain 
hänet itsensä. Välillä muka-
na on ollut jokunen kesä-
työntekijä ja äitiyslomittaja.

- Toki töitä on paljon ja 
pitkiä päiviä, mutta on sitä 
toisaalta kiitollinen että on 
ollut mahdollisuus tehdä 
töitä. Nykyään osaa rajoittaa 
työpäivän pituutta, kun taas 
nuorempana sitä saattoi teh-
dä huomattavasti enemmän 
ja viikonloppujakin. 

Työnteko ja neljän lapsen 
hoitaminen ei ole riittänyt 
Räisäselle, sillä kiinnostusta 
on ollut myös opiskeluun. 
Ennen yrittäjyyttään hän 
valmistui lääkintävoimiste-
lijaksi 1988. Sittemmin hän 
on täydentänyt osaamistaan 
fysioterapeutin ammattikor-
keakoulupäivityksellä vuon-
na 2002. Viimeisin tutkinto 
on vuodelta 2013: hallinto-
tieteiden maisteri Lapin yli-
opistosta. JK

Tyrnävän Fysikaalinen Hoitolaitos sijaitsee keskustan ytimessä, 
entisessä kunnan lääkärin talossa.

Heli Räisänen haluaa antaa ison peukun Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtajalle Annukka Suotula-
Ervastille hyvästä työstä.

Soita 0400 977 014 
ja kysy rakenteilla olevista ja tulevista kohteista!

www.puutolli.fi

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-
VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-
VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!
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Oulun yrityskonttori
Kirkkokatu 6
0200 2121
nordea.fi

Yrittäminen saa olla yksinkertaista.
Yrittämisen ei tarvitse olla hankalaa. Löytämällä oikeat yhteistyökumppanit voit 
keskittyä yrityksesi hoitoon ja sen kasvattamiseen. 
  
Tutustu yrittäjän pankkipalveluihin verkkosivullamme
nordea.fi/yrittäjä

Teemme sen mahdolliseksi

Ikkunakorjauksia kaikkina 
vuorokauden aikoina

Sienikuja 5, 90650 Oulu  |  Puh. (08) 333 335  |  Fax (08) 530 7984  
Myymälä avoinna: ma-pe 8.00–16.30

www.lasipalvelu.

LASIPALVELUOy

• Ikkuna- ja ovilasit 
• Liukuovet
• Eristyslasivalmistus, kiireelliset       
    lyhyellä toimitusajalla
• Peilit 
• Lasihiontaa, lasityöstöt
Katso lisää lasipalvelu.fi

(08) 333 335 

PÄIVYSTYS 

24h

Kaluste Töllin nuori yrittäjä 
Mikko Tölli ahkeroi pitkiä päi-
viä, usein myös tämän levy-
leikkurin ääressä.

Kaluste Töllin yrittäjä Mikko 
Tölli on toisen polven yrit-
täjä ja jatkaa isänsä yritys-
tä. Hän on lupautunut Tyr-
nävän Yrittäjät ry:n nuorten 
yrittäjien yhteyshenkilöksi. 
Kovin paljoa hän ei itsekään 
ehtinyt vanhentua alkaes-
saan ensimmäistä kertaa 
yrittäjäksi, viisi vuotta sit-
ten ollessaan vasta 19-vuoti-
as. Kaluste Töllin puikkoihin 
hän hyppäsi kaksi ja puoli 
vuotta sitten.

- Isä perusti kalustefir-
man vuonna 1991 ja jo pen-
tuna minä juoksentelin täällä 
jaloissa, aina kun mahdollis-
ta. Monesti heräsin jo kuu-
delta ennen koulua ja tulin 
isän mukana töihin. Viralli-
sesti olen tehnyt näitä hom-
mia noin seitsemän vuotta, 
Mikko kertoo.

Alan salat Mikko oppi 
lähinnä töitä tekemällä, 
mutta hän kävi myös oppi-
sopimuksella kalustepuolen 

Tärkeintä on saada olla itsensä pomo
ammattitutkinnon. OSAOn 
kautta hankitun koulutuk-
sen kontaktitunneilla hän 
kävi Teuvalla Aikuiskoulu-
tuskeskuksessa.

- Aina olen halunnut 
yrittäjäksi, sillä perheessä ja 
kavereissakin on paljon yrit-
täjiä. Aina on tuntunut siltä, 
että itsestään pitää pystyä 
antamaan suuri panos työ-
hön ja tärkeintä on saada 
olla itsensä pomo. Siksi aloin 
yrittäjäksi heti kun se oli 
mahdollista. Yrittäjänä saa 
itse kehittää työpaikkaansa 
ja toimintaansa oman nä-
köisekseen. Tiettyjä juttuja 
toiminnasta olen yksinker-
taistanut ja osan ulkoistanut, 
jotta työn hinta pysyy kilpai-
lukykyisenä, Mikko selostaa.

Yrittäjänä joutuu teke-
mään pitkää päivää, eikä 
Mikko muista pitäneensä 
yli kolmen päivän lomaa 
viimeisen neljän vuoden ai-
kana. Silti työn palkitsevuus 

vie voiton. Hommat koto-
nakin vain lisääntyvät, sillä 
nuorelle miehelle on juuri 
syntymäisillään hänen en-
simmäinen lapsensa. Onnek-
si arki pyörii helposti, kun 
kotitalo on muutaman sadan 
metrin päästä verstaasta.

Yritys tarjoaa keittiön 
sekä koko kodin kiinteät 
kalusteet uudis- ja remont-
tikohteisiin. Toimintaa on 
Tyrnävältä noin sadan kilo-
metrin säteellä ja yritys työl-
listää Mikon lisäksi yhden 
henkilön työkokeilun kaut-
ta. Mikko toivoo voivansa 
työllistää hänet jatkossakin 
ja tarjoaa myös mahdolli-
suuden hankkia tutkinnon 
työn ohella oppisopimuksel-
la. JK

PUTKIRUSILA OY
 .LVI-asennukset  .LVI-urakoinnit.Alan tarvikkeet  .Putkistokuvaukset

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä
Teemu 040 555 2657, Timo 0400 888 388

rusila@dnainternet.net
Puh. 0400 584 628, email: kaluste.tolli@suomi24.fi

www.kalustetolli.fi

Keittiöön, sisustukseen, 
kylpyhuoneeseen, khh ja mh, 
ym. kiintokalusteet

MEILTÄ LAADUKKAAT 
KALUSTEET 

ASENNETTUNA

www.leiviska.fi


