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YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN TYRNÄVÄ, OULUNSALO, KEMPELE,  LIMINKA, MUHOS

Tyrnävä ja Oulunsalo
yrittääOulunsalon Yrittäjät ry Tyrnävän Yrittäjät ry

kevät- ja Siemen-
perunamarkkinat

Tyrnävän Yrittäjät ry

Tyrnävän perunaviinatehtaan 
alueella lauantaina 14.4. klo 9-15

Varmista tulevan kesän hyvä pe-
runasato ja tule hankkimaan hyvä-
laatuiset, terveet siemenperunat!

Tapahtuma ulkona, 
pukeuduthan 
sään mukaan!

Oulunsalossa
kevätmarkkinat
perjantaina 13.4.2012 klo 9-18

Pihalla kymmenittäin myynti-pisteitä perinteisen markkinatavaran kanssa

Kauppakeskus Kapteenissa sisä- ja ulkotiloissa

TYRNÄVÄLLÄ

Oulunsalon Yrittäjät ry

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Kapteenin sisätiloissa markkinapäivänä on mm:
•	Oulunsalon	asukastupa	esittelmässä	toimintaansa
•	Kempeleen-Oulunsalon	sydänyhdistys	tekee	
	 terveysmittausta	(kolesteroli,	sokeri,	verenpaine)	
	 pientä	korvausta	vastaan	klo	10-16
•	SPR	jakaa	terveysneuvontaa
•	Myyntipisteitä	

TYRNÄVÄN

Osuuspankki
Etua elämään. OP -Pohjolasta.

Rahan perässä ei pidä juosta. 
On mentävä sitä vastaan.

Pitkäjänteinen yritystoiminta vaatii 
hyviä ja pitkäaikaisia kumppaneita. 
Nopeutta silloin kun on investointien 
aika ja luottamusta kun sitä tarvitaan.

Tyrnävän Osuuspankki on turvallinen 
kumppanisi eri suhdanteissa.

Älä juokse turhaan vaan tule käymään. 
Rakennetaan yhdessä polkuja tulokseen. 

Puh. 010 2550 601 www.op.fi/tyrnava

Hannuksen 
Piilopirtti

•Kokoukset •Lounaat •Juhlapalvelut
•Majoituspalvelut •Savusauna

TYRNÄVÄ
Puh. 040 5764 627, 0400 684 374

www.hannuksenpiilopirtti.fi

Uudet 
saunatilat 
valmistuneet

WWW.SHAMANSPIRITS.COM

TUTUT 
KLASSIKOT

UUDESSA
ASUSSA

TUOTTEET
SAATAVILLA

KATTAVAN
VALIKOIMAN

ALKOISTA JA
RAVINTOLOISTAWWW.SHAMANSPIRITS.COM

TUTUT 
KLASSIKOT

UUDESSA
ASUSSA

TUOTTEET
SAATAVILLA

KATTAVAN
VALIKOIMAN

ALKOISTA JA
RAVINTOLOISTA

Viinatehtaan kierrokset tasatunnein klo 10-13. 
Myös baari auki. (Vain käteismaksu)

Peetu-Pelle 
viihdyttää 
lapsia klo 10-13

MARKKINAMYYJIÄ

Oulun ja Oulunsalon ym 
kuntien kuntaliitoksessa ta-
voitellaan sekä palvelujen 
parantamista, kustannus-
säästöjä että alueelle pa-
rempia kehittymismahdolli-
suuksia. Näiden tavoitteiden 

Yrittäjiltä kysyttiin kuntaliitoksesta
saavuttamiseksi on valitetta-
vasti tehtävä kompromisse-
ja, yksi hyötyy yhdestä toi-
nen toisesta. 

Oulunsalon Yrittäjät ky-
syivät jäsenyrittäjiltä miten 
he kokevat siirtymisen suu-

reen ja mahtavaan. Vasta-
uksista ilmeni mm. huoli 
vauhtisokeuden vaikutuk-
sesta kaupungin talouteen, 
säästöjen hakeminen vääris-
tä kohteista ja yksilöllisten 
toimintatapojen puristami-

nen yhteen muottiin. Toi-
saalta nähdään, että Oulus-
sa virkakoneistoa on hiottu 
loistavaan kuntoon ja tätä 
kautta palvelun taso on hy-
vää ja mutkatonta. Vastuun-
kantajien osaaminen tulee 
suureen rooliin ja sen takia 
tulevissa kuntavaaleissakin 
on meidän yrittäjien pyrittä-

vä saamaan oma edustajisto 
viemään asioitamme eteen-
päin. Jotta edustajistomme 
saisi työkaluja, on meidän 
niitä heille annettava. Anna 
palautetta ja kehitysideoita.

- Pokkitörmältä ei näe 
Pitkäkankaan alueen ongel-
mia ilman ’kiikareita’. Kun 
uskallamme katsoa asioita 

laajemmin, unohtaa uutuu-
den ja muutoksen pelkom-
me, löydämme ehkä jotakin 
uutta ja parempaa. ”Pienestä 
hiekkalaatikkopätemisestä” 
on päästävä pois ja katsotta-
va asioita laajemmin. 

Katriina Rekinen
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Ajautuuko Suomikin taan-
tumaan vai joko on jo ha-
vaittavissa orastavaa ta-
loudellista kasvua. Tästä 
taloudelliset tutkimuslaitok-
set eivät ole täysin yhtä miel-
tä. Joka tapauksessa sekä 
kansantaloutemme että jul-
kinen taloutemme ovat vai-
keiden haasteiden keskellä. 

Julkinen talous vaatii so-
peuttamista, jota yritetään 
toteuttaa sekä budjettimeno-
jen leikkauksilla että verojen 
korotuksilla. Samanaikaises-
ti on kuitenkin tehtävä en-
nen muuta niitä toimia, joilla 
talous saadaan nousu-uralle. 
Se vaatisi kannustimia yrit-
täjyyteen, uusien yritysten 
perustamiseen ja jo olemas-
sa olevien kasvuun. Nämä 
toimenpiteet ovat olleet vaa-
timattomia sekä tämän vuo-
den varsinaisessa budjetissa 
että tulevien vuosien bud-
jettikehyksessä. Nyt tarvit-
taisiin jämeriä toimia, koska 
Suomen vaihtotase on ennä-
tyksellisen alhaalla ja vienti 
on hiipunut.

Pohjoisen Suomen ke-
hittämisnäkymät ovat tällä 
hetkellä lupaavan mielen-
kiintoiset erityisesti kaivoste-
ollisuuden ja metsäklusterin 
osalta. Niiden edistyminen 
edellyttäisi enemmän koh-
dennettuja toimenpiteitä.

Eduskunnassa ja muuten-
kin on viime aikoina puhut-
tanut hallituksen suuri kun-
tauudistushanke, joka tähtää 
noin 70 kunnan perustami-
seen nykyisten 336 asemas-
ta. Esitys on eurooppalaisit-
tain ainutlaatuinen, koska 
Suomeen tulisi maanosan 
suurimmat kunnat. Erikoista 

Eduskunnan kuulumisia Tapani Tölli:

Kuntauudistuksen ydinasia - miten palvelut järjestetään

esityksessä on se, että käy-
tännössä kukaan kunta-alan 
asiantuntija, ts. alan profes-
sori tai tutkija ei ole asettunut 
tukemaan hankkeen sisältöä. 
Sen sijaan poikkeuksetta he 
ovat tuoneet julki heikkouk-
sia ja uhkatekijöitä. Mikään 
tutkimus ei osoita, että tämä 
jättikuntaratkaisu toisi sääs-
töjä. Tämä on nyttemmin 

myös hallituksen taholta 
myönnetty. Huoltosuhde ei 
parane eikä velat muutu saa-
taviksi kuntarajoja muutta-
malla. Ydinasia on se, miten 
palvelut järjestetään ja siinä 
tarvitaan jättikuntaakin suu-
rempia yksiköitä.

Jopa maakuntien kokois-
ten kuntien muodostaminen 
merkitsisi palvelujen, elin-

keinotoiminnan, asumisen 
ja hallinnon vahvaa keskit-
tämistä. Kuntaliitoksia luon-
nollisesti tarvitaan, mutta 
kohtuus täytyy olla tässä-
kin asiassa. Liitosten täytyy 
pohjautua kuntien omiin 
päätöksiin, huolelliseen val-
misteluun ja taloudelliseen 
analyysiin eikä keskushal-
linnon saneluun.

Kunta on ihmisten yhtei-
sö eikä pelkästään mekaani-
nen elin. Kunta on monessa 
tapauksessa oman alueensa 
elinvoiman yksikkö ja kehi-
tyksen moottori. Kunta on 
muutakin kuin vain palvelu-
jen järjestäjä. 

Jos muodostettaisiin maa-
kunnan tai lähes maakunnan 
kokoisia kuntia, merkitsisi se 
monen nykyisen taajaman 
hiipumista ja niissä olevien 
kiinteistöjen arvon merkit-
tävää laskua. Samalla entistä 
voimakkaampi tarve olisi in-
vestoida suuriin keskuksiin. 
Tämä tarkoittaisi näiltä osin 
omaisuuden uusjakoa.

Yrittäjyyden ja erityi-
sesti pk-yritysten kannalta 
jättikuntien muodostamien 
merkitsisi myös monessa ta-
pauksessa uutta tilannetta ja 
yritystoiminnan, erityisesti 
palveluyritysten, hiipumista 
suurten keskusten ulkopuo-
lella.

Kuntauudistuksessa pi-
täisi nyt rauhoittua, aloittaa 
valmistelu parlamentaarisel-
ta pohjalta ja keskittyä oleel-
liseen eikä vain kuntarajojen 
muuttamiseen. Keskeinen 
uudistamisen kohde on ter-
veydenhuolto.

Taloudellisesti vaikea-
na aikana on tärkeä turvata 

yhteiskunnallinen ja sosiaa-
linen oikeudenmukaisuus. 
Kun joudutaan arvioimaan 
ja kohdentamaan julkisia 
menoja uudelleen, on oikeu-
denmukaisuuden säilyttävä 
selkeänä mielessä. Taantuma 
tahtoo aina vaikuttaa talou-
dellisten resurssien uudel-
leen jakautumiseen. On aina 
myös tahoja, jotka erityisesti 
pyrkivät hyötymään lamasta 
ja resurssien uusjaosta. Ah-
neus, joka pyrkii eri tahoilla 
esiin, ei tässäkään saisi saada 
tilaa.

Ei ole vielä näkyvissä, 
millä tasolla kansainvälises-
sä taloudessa löytyy kova 
pohja. On kuitenkin selvää, 
että ennen pitkää alkaa ta-
louskasvu ja siinä meidän 
yhteiskuntana on kyettävä 
olemaan mukana.

”Julkinen talous vaatii sopeuttamista, jota yritetään toteut-
taa sekä budjettimenojen leikkauksilla että verojen korotuk-
silla. Samanaikaisesti on kuitenkin tehtävä ennen muuta nii-
tä toimia, joilla talous saadaan nousu-uralle. ”

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tyrnävän Yrittäjät ry

Tyrnävän Yrittäjät ry:n

kevätkokous
keskiviikkona 25.4.2012 klo 18 

Hannuksen Piilopirtillä.

Tervetuloa!
Hallitus

Taantumasta nouseminen 
nostaa esille myös tärkeitä 
asenteellisia kysymyksiä. 
Päätöksenteossa korostuvat 
vastuu sekä halu ja kyky yh-
teistyöhön sekä paikallisella 
että valtakunnan tasolla.

Olen hyvilläni siitä, että 
monet tyrnäväläiset pitävät 
yhteyttä, ottavat kantaa ja 
kommentoivat eri asioista. 
Kuluneen vuoden aikana on 
myös eduskunnassa poiken-
nut monia kotipaikkakun-
nan ihmisiä, mikä rohkaisee 
ja virkistää tässä työssä.

Hyvää kevättä!

Tapani Tölli

Tyrnävän Yrittäjät Ry on päättänyt yhdistyksenä olla 
ottamatta kantaa meneillään olevaan kuntauudistuk-
seen, koska se on poliittinen hanke. Sen sijaan yrittäjät 
seuraa hankkeen etenemistä tarkoin ja jokainen yrittää 
vaikuttaa tahoillaan siihen, että yrittäjyys ja yrittämisen 
mahdollisuudet säilyisivät, varsinkin pienillä ja paikal-
lisesti toimivilla yrittäjillä.

Mielestäni yhteiskunnan tehtävä on mahdollistaa 
asumisen ja elämisen edellytykset koko maassa suurin 
piirtein samoin elämän perusedellytyksin. Näitä elä-
misen edellytysten turvaamiseksi on olemassa valtio ja 
kunnat, joiden tehtävänä on järjestää palvelut niin kou-
lutuksen- sairaanhoidon kuin turvallisuudenkin aloilla. 
Molemmilla tahoilla on verotusoikeus ja valtion verot-
tamilla tuloilla tulee tasata eroavuuksia olosuhteita, jot-
ka kunnissa ovat johtuen monista asioista.

Esimerkiksi viimevuosina valtio on keskittänyt omia 
toimintojaan pääkaupunkiseudulle ja suuriin asutuskes-
kuksiin, joten henkilöstön verotulot keskittyvät näihin 
asutuksen keskittymiin. Tällainen toiminta mielestäni 
vääristää kuntien välistä vertailua, koska esim. Tyrnä-
vällä on paljon lapsia joiden päivähoidon ja koulutuk-
sen maksaa Tyrnävän kunta. Aikuistuessaan ihminen 
joutuu muuttamaan työn perässä asutuskeskuksiin ja 
maksaa veronsa työuran aikana sinne. Kun sitten aika-

Tervetuloa Siemenperunamarkkinoille!
naan koittaa eläkepäivät, niin hän muuttaa takaisin ko-
tikuntaansa parempien ja inhimillisempien palvelujen 
saamiseksi, joita pienemmät yksiköt tunnetusti antavat. 
Näistäkin aiheutuvien kustannusten tasaajana on ja tu-
lee olla valtion verotulojen tasausjärjestelmä.

Kaikkien tahojen tulee miettiä myös sitä, tuotetaanko 
palvelut tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja välillä 
kannattaisi ottaa mallia yksityiseltä puolelta. Mitä suu-
rempi kunta on, niin sitä byrokraattisemmaksi asioiden 
hoito menee ja samalla häviää kuntalaisilta vaikuttami-
sen mahdollisuus oman asuinalueen asioihin.

Tervetuloa 7. Siemenperunamarkkinoille ensi lau-
antaina! Yhteistyö edellisenä päivänä perjantaina pi-
dettävien Oulunsalon markkinoiden myyjien ja yleisön 
saamiseksi myös Tyrnävälle huomattiin tänä keväänä ja 
otettaneen käytännöksi myös tulevina vuosina. 

Tyrnävän Yrittäjien kevätkokoukseen 25.4 Hannuk-
sen Piilopirtille toivon myös runsasta osallistumista, 
niin päästään sääntömääräisten asioiden lisäksi keskus-
telemaan ajankohtaisista asioista.

Tauno Bräysy
puheenjohtaja Tyrnävän Yrittäjät
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TÄSSÄ LEHDESSÄ mm:

Seitsemättä kertaa järjes-
tettävät Tyrnävän Yrittäji-
en Kevät- ja Siemenperuna-
markkinat ovat perinteisesti 
seuraavana päivänä kuin Ou-

Yhteistyötä Oulunsalon ja Tyrnävän markkinoilla

lunsalon Yrittäjien mark-
kinat. Yhteistyöllä houku-
tellaan markkinamyyjiä ja 
yleisöä osallistumaan kum-
paankin tapahtumaan. En-

simmäistä kertaa tänä 
vuonna yrittäjäyhdistykset 
vastaavat myös markkinoin-
nista yhteistyössä.

- Monet myyjät ovat jo 
vakiokävijöitä Oulunsalon 
markkinoilla ja heille on 
jo vakiintuneet paikatkin. 
Markkinamyyjät pääsevät 
myös pienellä vaivalla siirty-
mään samalla alueella täältä 
Tyrnävän markkinoille, kun 
ajankohdat ovat mahdol-
lisimman lähellä toisiaan, 
kertoo Oulunsalon Yrittäjien 
markkinoiden puuhamies 
Timo Hirvonen.

Oulunsalon markkinoille 
perjantaina 13.4. on tällä het-
kellä ilmoittautunut noin 60 
markkinamyyjää, joista use-
at ovat innokkaita osallistu-
maan myös Tyrnävän mark-
kinoille, lauantaina 14.4.

Oulunsalon 
yrittäjäsivut 
s. 9-11

Röön Rannan 
kesäteatteri 10 v. 
s. 12

Tyrnävän 
kunnan sivut
s. 18-18

Yhteistyötä 
Oulunsalon ja 
Tyrnävän markkinoilla 
s. 3

Tyrnävän Yrittäjien hallitusta on työllistänyt kevättalvella mm. Siemenperunamarkkinoiden jär-
jestämisen sekä kevätkokoukseen kuuluvien viime vuoden tilien ja toimintakertomuksen käsitte-
lyt. Kuvassa maaliskuussa hallitus kokoontuneena Suotulan kahviohuoneessa: Veijo Alasuutari, 
Esa Saarela, Annukka Suotula-Ervasti, Johanna Harmainen (uusi jäsen) ja Tauno Bräysy puheen-
johtaja. Kuvasta puuttuvat hallitukseen kuuluvat Pirkko Hannus ja Sakari Koski. 

Johanna Harmainen hallituksen uusi jäsen

Peetu-Pelle viihdyttää 
lapsia Tyrnävän 
Siemenperuna-

markkinoilla 
14.4.  kello 10-13.

Oulunsalon markkinoiden pitkäaikaiset puuhamiehet Timo 
Hirvonen ja Heikki Kukkonen kalakukkokauppiaan juttusilla.

Tyrnävällä siemenperu-
nat ovat korostetumpi myyn-
tiartikkeli kuin Oulunsalossa 
ja lisäksi kävijöitä houkut-
telee tutustumismahdolli-
suus Perunaviinatehtaaseen. 
Tyrnävän markkina-alueella 
lapsia on viihdyttämässä 
Peetu-Pelle.

Oulunsalon markkinoilla 
on hieman pidemmät perin-
teet, jotka yltävät yli 20 vuo-
den taakse. Kaupankäynti 
on ollut markkinoilla aina 
pääosassa ja historian saa-
tossa esiintyjiäkin on nähty. 
Markkinat keskittyvät Kaup-
pakeskus Kapteenin pihalle, 
mutta myös keskuksen sisäl-
lä on muutamia myyjiä sekä 
SPR jakamassa terveysneu-
vontaa ja Oulunsalon asu- 
kastupa esittelemässä toi-
mintaansa. Myös Kempele-

Oulunsalon sydänyhdistys 
tulee tekemään terveysmit-
tauksia (kolesteroli, sokeri, 
verenpaine) pientä korvaus-
ta vastaan klo 10-16. (jk)

Oulunsalon ja Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtajat Katriina 
Rekinen ja Tauno Bräysy toivovat markkinapäiviksi miellyt-

tävää keväistä säätä ja toivottavat kaikki tervetulleiksi asioi-
maan markkinoilla, vaikkapa koko perheen voimin! 

Perunasta
s. 14-15

GIN aqua OY, OuluNsalO - (08) 819 2200, www.GO-GIN.cOm

Iisi Mini 1 599,00€

varustellun vapaa-ajan asunnon jäteveden  
puhdistaja. Toimii ilman sähköä!

IIsI puhdIstaa veden

Iisi Kivi 3 678,00€

Tutkitusti Suomen käyttövarmin ja paras 
jäteveden käsittelyn saneeraustuote!

Iisi Terra 2 995,00€

jäteveden maaperäkäsittelyn mullistava 
uutuustuote. Toimii ilman sähköä!

uutuus

Painos 18 000 kpl
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Liikasentie 10 
90900 Kiiminki

Puh. (08) 816 1347
Fax (08) 816 2100

jarmo.vesala@kiiminginkaluste.fi

Suksitie 4, 91800 Tyrnävä
Puh. 5451 223, 0400 336 136

Telefax 5451 578

SAKARI KOSKI
0400 681 806

RAKENNUS
Rakennusurakointia

K 
Y

Bloggarista yrittäjäksi
vanhaan makasiiniin

Johanna Harmainen perusti 
kolmisen vuotta sitten sisus-
tusaiheisen blogin: Sisustus 
unelmia. Hän sai pian usei-
ta satoja lukijoita ja samalla 
hän ryhtyi pohtimaan kan-
nattaisiko oman yrityksen 
perustaminen harrastuksen 
parissa. Harmainen sai lu-
kijoiltaan paljon tukea, jo-
ten hän päätti epäilyksistään 
huolimatta perustaa maa-
laisromanttisia sisustustava-
roita myyvän nettikaupan: 
White Coast.

Tällä hetkellä blogilla on 
julkisia lukijoita noin tuhat 
ja uuden kirjoituksen julkai-
supäivänä klikkauksia saat-
taa parhaimmillaan kertyä 
yli 4000. Aluksi Harmainen 
kirjoitti blogiinsa päivittäin, 
mutta nyt työtahdin käytyä 
kiivaammaksi, päivityksiä 
tulee tehtyä keskimäärin ker-
ran viikossa. Sisustusteeman 
lisäksi Harmainen käsittelee 
blogissaan perhe-elämää 
sekä yrittäjyyttä.

- En koe itseäni vielä täys-
valtaiseksi yrittäjäksi, sillä 
tässä hommassa minulla 
ei ole mitään stressiä. Olen 
aina ollut kiinnostunut si-
sustamisesta ja koen yritys-
toimintani harrastuksena. 
Leipätyökseni teen hommia 
isännöitsijänä ja tällainen on 
aivan hyvää vastapainoa ar-
jelle, kertoo Harmainen.

Liiketilat perinteiseen 
makasiiniin
Viime vuoden toukokuussa 
Harmainen avasi myös liik-
keen vanhaan makasiiniin 
kunnostettuun liiketilaan. 
Liike toimii myös nettikau-
pan varastona. Aukioloaiko-
ja Harmainen päivittää aina 
oman varsinaisen leipätyön-
sä ohessa, ja tällä hetkellä lii-
ke on auki lauantaisin aamu-
päivällä. Makasiini sijaitsee 
M-Torin takana osoitteessa 
Kirkkotie 16, ja sen omistaa 
yrittäjät Jari ja Pia Moisala.

- Johanna tuli kysymään 
meiltä mitä olen ajatellut 
tehdä vanhoille makasiineil-
le, ja suunnitelmiahan meiltä 
ei puuttunut. Innostuin kui-
tenkin kun Johannakin alkoi 
kaavailla miljööseen sopivaa 
puotia, Jari Moisala kertoo.

Erittäin suurena nikka-
roinnin ja käsitöiden ys-
tävänä Moisala alkoi itse 
vapaa-ajallaan kunnostaa 
makasiineja. Vuosikausia va-
rastona pidetty rakennus oli 
ränsistynyt ja täynnä rojua, 
joten työmaata restauroinnin 
kanssa piisasi. Käyttöä tilalle 
kuitenkin on, sillä toiseksi 
vuokralaiseksi makasiiniin 
Moisala on saanut nuoren 
taiteilijan, Janne Oikarisen.

Jari Moisalalla itsellään 
on makasiinissa verstas, 
jossa hän viettää mielellään 
aikaansa. Viime talvena 
hän on nikkaroinut vapaa-
ajallaan puisen uimapal-
jun, jonka hän on myös itse 
suunnitellut. Aikaisemmin 
sisustusmetalliseppänä ja 
levyseppähitsaajana kun-
nostautunut Moisala haavei-
lee tulevaisuudessa pienen 
metallipajan perustamisesta 
makasiiniin, mutta se on 
vain yksi hänen monista 
suunnitelmistaan.

Jenny Kärki 

M-Torin takana sijaitsevassa makasiinissa on tällä hetkellä si-
sustusliike White Coast, Janne Oikarisen ateljee sekä Jari Moi-
salan verstas. 

Viime vuoden toukokuussa Johanna Harmainen avasi myös 
liikkeen vanhaan makasiiniin kunnostettuun liiketilaan. 

M-Torin yrittäjä Jari Moisala 
on talven aikana nikkaroinut 
makasiinissa komean uima-
paljun, joka on vielä viimei-
siä koristuksia vaille valmis.



1/2011 51/2012 Tyrnävä yrittää

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

Istuin muutama viikko sitten seminaarissa, jossa yhdessä 
työskentelyjaksossa pohdittiin kateutta. Olemmeko me 
suomalaiset tavallista kateellisempi kansa? Teema jäi as-
karruttamaan mieltäni. To-detaanhan eräässä sananlas-
kussakin, että kateus vie kalatkin vedestä.

Kateus on tuttua jo hiekkalaatikolla leikkivien lasten 
puheissa. Koulussa kadehditaan luokkakavereiden pa-
rempia arvosanoja ja koetuloksia, ja myhäillään salaa 
kaverin epäonnistumisella. Näin oli ainakin omassa nuo-
ruudessani. Mitä aikuiset kadehtivat? Tilipussia työpai-
koilla, elintasoa naapurustossa ja lähipiirissä, menestystä 
työssä ja elämässä. Kohteita kyllä löytyy, jos niitä etsii. 

Mitä kateus todellisuudessa on? Nykysuomen sana-
kirjan mukaan se liittyy ihmiseen, joka ei suo toiselle hy-
vää ja haluaa itselleen sen hyvän, joka toisella on. Kateus 
ja mustasukkaisuus ovat käsitteinä lähellä toisiaan. Kate-
us kuitenkin kohdistuu toisen omaan, mustasukkaisuus 
on pelkoa menettää se, mitä itsellä on. Tunteena kateus 
on luonnollinen ja inhimillinen. Keskeistä onkin, miten 
ihminen ilmaisee ja käsittelee sitä.  

Kateus on kuluttava ja tietyllä tapaa hyvin negatiivi-
nen tunne. Samalla se voi estää näkemästä oman elämän 
hyvät ja kauniit asiat. Ajatukset kohdistuvat pelkästään 
toisen hyvään. Elämä käy raskaaksi, jos koko ajan ajat-
telee, mitä minulla ei ole ja mitä toisella on. Aina löytyy 
niitä, joilla on jossakin mielessä jotain enemmän tai pa-
remmin kuin minulla. Eräässä sananparressa todetaan-
kin osuvasti: hyvin menee, jos ei vertaa. 

Mistä löytyisi vastavoima kateudelle? Uudessa tes-
tamentissa apostoli Paavali luettelee Hengen hedelmiä: 
”Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, 
uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22). Kun nämä 
ohjaavat elämäämme, periaatteitamme ja toimintatapo-
jamme, ehkä kadehdimme vähemmän. Elämän käänne-
kohdissa toivotamme ihmisille usein onnea, siunausta ja 
menestystä. Näitä toivotuksia tarvitaan arjessakin.  Ne 
voivat parhaassa tapauksessa pelastaa päivämme ja an-
taa uutta intoa edessä oleviin ponnisteluihin.  

Elämme aikaa, jolloin julkisuudessa on paljon puhut-
tu niukkuuden jakamisesta, kestävyysvajeista ja alijää-
mistä: mihin on varaa ja mihin ei. Uskallan väittää, että 
tulevaisuudessa meillä ei ole varaa kateuden ilmapiiriin 
yhteiskunnassamme. Sen vuoksi meidän on keskityttä-
vä ruokkimaan positiivisia asioita ja onnistumisia. Niitä 
tarvitaan koulussa, työssä sekä yritystoiminnassa. Yksit-
täisten ihmisten onnistumiset luovat pohjan yhteiskun-
nan menestykselle. Meidän on siksi oltava kannustava 
kansa. 

Timo Liikanen
kirkkoherra

Kateellinen kansa?

”Uskallan väittää, että tulevaisuudessa meillä ei ole va-
raa kateuden ilmapiiriin yhteiskunnassamme. Sen vuok-
si meidän on keskityttävä ruokkimaan positiivisia asioita 
ja onnistumisia. Niitä tarvitaan koulussa, työssä sekä yri-
tystoiminnassa.” 
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Pohjolan Värisisustus Oy
Värisilmä Oulu
Taka-Lyötynkatu 4, 90150 Oulu

Puh.  08-534 8000

Maalit ja lakat
Tapetit
Kaakelit
Lattiat
Lasitiilet
Työvälineet
Tarvikkeet

Avoinna:
Ma-Pe 8-18
La 9-15
Ammattikuntamyynti:
Ma-Pe 7-16www.varisilma.fi

POHJATUTKIMUKSET
MAA-	JA	KIVIAINESTUTKIMUKSET
JÄTEVESIEN	KÄSITTELYSUUNNITELMAT

Keskuskuja	3,	90830	Haukipudas
puh.	(08)	5402	473,	0400	803	596
geopudas@geopudas.fi
www.geopudas.fi

60€
Etusi jopa

33 €

ETUSETELI KATSASTUKSEEN
Tällä etusetelillä saat henkilö- tai pakettiauton (max. 3 500 kg) katsastukseen edun. 

ETUSETELI	VOIMASSA	KAIKISSA	AVAINASEMIEN	PISTEISSÄ	31.5.2012	ASTI.

60€
Etusi jopa

30 €

Bensiiniautot Diesel-autot
•	sisältää	päästö-
	 mittauksen	ja
	 OBD	testin
•	2001	-
	 uudemmat	autot

•	sisältää	päästö-
	 mittauksen	
•	1980	-
	 uudemmat	autot

LAKEUDEN KATSASTUS
Takatie 7 Kempele
Puh. 08 554 6707

Ajanvaraus myös www.avainasemat.fi

PAIKKAKUNTANSA	HALAVIN

LEIKKAA	TALTEEN

Sekin on nyt nähty: Shaman 
Spiritsin juomien valmistuk-
sessa käytiin jo tuotantoky-
vyn rajoilla. Vuodenvaih-
teessa uusi vaaleanpunainen 
Ufo nousi suorastaan trendi-
juomaksi, ja nyt toukokuun 
lopulla Alko lanseeraa täy-
sin uuden ”perinnejuoman” 
eli Korven kyynel -pontikan. 
Sekin on kotoisin tyrnäväläi-
sestä tislaamosta.

Shaman Spirits kokeili 
uudenlaisia keinoja tuotelan-
seeraukseen Ufo Shot - tren-
dijuoman markkinoinnissa. 
Mukaan otettiin heti alkuun 
sosiaalisen median kanavat. 
Sen lisäksi juomaa tehtiin tu-
tuksi yli vuoden ajan ravin-
toloissa, mm. Sedu Koskisen 
ravintoloissa ja muissa ”pin-
tapaikoissa”.

– Päästiin semmoiseen 
harvinaiseen tilanteeseen 
täällä Tyrnävän viinateh-

Shaman Spiritsin juomilla luja 
menekki Alkon valikoimissa
1990-luvun lopussa 
Tyrnävälle perustet-
tiin tiettävästi maa-
ilman pohjoisin vii-
natehdas, Shaman 
Spirits, joka panos-

taa voimakkaas-
ti innovatiiviseen 

tuotekehitykseen - 
päämääränä on tar-
jota makuelämyksiä 
asiakkaille kaikkialla 

maailmassa.

taalla Shaman Spiritsillä, 
että saatiin myydä ei-oota 
Alkolle. Vaaleanpunaisen 
erikoisliköörin UFO SHOTin 
menekki yllätti kaikki osa-
puolet, niin meidät kuin Al-
konkin,  tehtaan vetäjä Riku 
Räätäri kertoo. 

Tällä hetkellä Shaman 
Spiritsin tuotteista tehdään 
kaikkein eniten SHOTtia. 
Tammikuussakaan sen me-
nekki ei notkahtanut, vaik-
ka yleensä alkoholijuomien 
myynti laskee vuodenvaih-
teen jälkeen. 

Toiseksi myydyin tuote 
on vanha tuttu Terva Snap-
si eli Tervalikööri. Samaan 
Samaani -tuotesarjaan kuu-
luvat myös Salmari, Vanilja-
likööri ja viisi muuta likööriä 
ja makuvodkaa. 

Saavutukseksi voidaan 
kai mainita jälleen uuden 
uutukaisen Shaman Spirits 

-tuotteen saamisen Alkon 
hyllyille: Korven kyynel 
on aito pontikka, joka val-
mistetaan tilaajan tarkasti 
määrittämän spesifikaation 
mukaiseksi. Alkon hyllyillä 
se alkaa näkyä 28. päivä tou-
kokuuta alkaen. 

– Se on tehty vähän kuin 
talvisodan henkeen. Se on 
sen näköinen pullo, kuin 
jos se olisi ollut navetan 
ylisillä jemmassa vuosikau-
det, Räätäri kuvailee yhtiön 
graafikon Tuomas Mujusen 
suunnittelemaa Korven kyy-
neleen etikettiä. Pullo to-
dellakin on kuin vuosikym-
menet 40- tai 50-luvulta asti 
piilossa maannut löytö.

Kolmanneksi merkittä-
vimmäksi juomaksi on kii-
lannut alkoholiton seson-
kijuoma Seita Glögi ja koko 
alkoholittomien juomien 
tuotesarja.  Viime joulun 
alla Glögiä tehtiin kokeeksi 
10.000 pulloa. 

– Se meni kuin kuumille 
kiville. Ensi jouluksi seson-
kiin sitä tehdään huomatta-
vasti enemmän, Räätäri las-
keskelee.

Räätarin mukaan alko-
holittomia Seita -juomat tu-
levat olemaan hyvin tarjolla 
Oulun talousalueella ja koko 
Pohjois-Suomessa ruokakau-
poissa ja marketeissa. – Seita 
-juomia on saatavissa joka 
paikassa. Muut tuotteethan 
ovat vain Alkossa.

Alkoholittomilla juomilla 
on jo nyt erittäin vahva ase-
ma Shaman Spiritsin tuotan-
nossa. Uudet myyntikanavat 
tuovat varmuutta, laajuutta 
ja jatkuvuutta yhtiön toimin-
taan. 

Esko Leipälä

Tyrnävän viinatehtaan vahvimmat tuotteet jonossa: menekil-
lään kaikki yllättänyt trendishotti UFO SHOT, vakaa menekki-
tuote Tervalikööri, vahvin nousija Seita Glögi ja vakaa vanha 
Vaniljalikööri, sekä toukokuussa markkinoille astuva Korven 
kyynel, aito perunaviljapontikka.

Automaalaamo Saupek Oy 
on Oulun Limingantullissa 
Pekka Keskitalon automaa-
laamo, joka myös huoltaa ja 
korjaa moottoriajoneuvoja.

Ikonen Kari Taksi 69 on 
Temmekseltä käsin toimiva 
Kari Ikosen taksiyritys.

Tyrnävän Yrittäjien uudet jäsenet
Tyrnävän Yrittäjiin on liittynyt viime kuukausien aikana kuusi uutta jäsentä ja 

tällä hetkellä jäseniä on yhteensä 76. Tervetuloa mukaan yrittäjien toimintaan!

Jareka Oy, yrittäjänään 
Jarkko Kananen on puutava-
ratuotteiden tukkukauppaa 
harjoittava yritys.

Sofian Somat yrityksessä 
Paula Alatalo valmistaa ja 
kehrää kangaskuituja.

Suomen Ekotalot, yrit-

täjänään Mikko Kukkohovi, 
on erikoistunut ekologiseen 
talonrakentamiseen.

Tilintarkastus Aarne 
Pohjola tarjoaa Tyrnävällä 
tilintarkastuspalveluita. (jk)

Siemenperunamarkkinoiden aikaan Viinatehtaalla on esit-
telykierrokset tunnin välein ja baari on avoinna. Edellisillä 
markkinoilla Jorma Haapakorva tarjoilemassa maistiaisia.
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puutölli
rakentaa

www.puutolli.fi

• Valmiita koteja, kysy!

• Omakoti- ja paritalot

   (x) Suunnittelu
   (x) Toteutus

 (x) Yksi sopimus

Kysy edustajalta lisää!
Tervetuloa mukaan 

toimintaan.

Tyrnävän 
seurakunta

Mankilantie 91800 Tyrnävä 
Puh. 08 564 0600

www.tyrnavanseurakunta.fi
Kotisivulta löydät ajankohtai-

sia tietoja ja tapahtumia.
Seurakunta on ihmisiä varten.

Temmeksen kirkko

Tyrnävän kirkko

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS

Kirkkotie 1

Fysioterapeutti
AMK

Heli Räisänen
(08) 545 1737
040 581 2892

www.leiviska.fi

Country-Kirppis 
tuli keskelle kylää

Osuuspankin talossa vastapäätä S-Markettia toimii uusi 
Coyntry Kirppis.
Uusi Country Kirppis on 
asettunut keskelle kylää en-
tisiin Osuuspankin tiloihin. 
Kirppiksen tarjonta koostuu 
lähiasukkaiden ”omaan piik-
kiin” myytävistä tuotteista, 
sillä Kirppiksen kaikki pöy-
dät ovat vuokrapöytiä.

– Vuokrapöydillä tavara 
kiertää meillä hyvin. Kannat-
taa poiketa katsomaan, mitä 
uutta meillä taas on tarjolla, 
Country Kirppiksen perus-
tanut Viola Tölli sanoo.

Viola on maahanmuuttaja 
USA:sta, vaikka onkin omaa 
sukua Ojalehto. Hänen van-

hempansa muuttivat aikoi-
naan Suomesta Kanadaan, 
ja myöhemmin Yhdysvaltoi-
hin. Violan kohtaloksi koitui 
vaihto-oppilasvuosi Suo-
messa. Se tavallinen tarina – 
löytyi mies, tuli jäädyksi. 

Country Kirppis löysi 
toimitilat helposti. Asiaan 
myötävaikutti se, että Violan 
miehellä Tommi Töllillä on 
oman Puutölli-yrityksensä 
toimitilat samassa raken-
nuksessa.

Esko Leipälä

Puutöllissä maanläheinen 
työilmapiiri
Tommi Tölli kertoo olleen-
sa yrittäjä pienestä pojas-
ta saakka. Maailman tuulet 
ovat heitelleet häntä milloin 
mihinkin, mutta Tyrnävä on 
vetänyt puoleensa. 

Tällä hetkellä Töllin PKT-
kiinteistöt Oy eli Puutölli 
työllistää yhteensä 26 henki-
löä, joista seitsemän tekevät 
hommansa pääkaupunki-
seudulla päin. Tölli perusti 
yrityksensä vuonna 1996, ja 
vuodesta 2000 se on toimi-
nut osakeyhtiönä. Yrityksen 
liikevaihdosta suurin osa 
tulee Oulun seudulla tehtä-
vistä töistä.

- Tässä firmassa töitä teh-
dään maanläheisellä mentali-
teetilla ja hätäilemättä. Meil-
le laatu on tärkein kriteeri ja 
lähes kaikki työmiehet työs-
kentelevät urakkapalkalla. 
Emme erityisesti tavoittele 
kasvua, mutta olemme tyy-
tyväisiä jos luonnollista kas-
vua tapahtuu. Työntekijät 
viihtyvät kun asiat tehdään 
rauhassa ja huolella, kertoo 
Tölli.

Tommi Töllin vaimo on 
amerikkalainen, ja opiskelu-
aikoina ihastunut pariskunta 
kävi myös välillä valtame-
ren takana. Tölli teki myös 
USA:n Seattlessa asuessaan 

rakennusalan töitä, ja sai ko-
kemusta hieman erilaisesta 
rakennuskulttuurista.

- Siellä rakensimme maan- 
järistysalueelle, joten perus-
tukset ja rungot oli tehtävä 
monta kertaa jämäkämmin. 
Ja koska ei ollut kyse niin 
kylmästä seudusta, lämpö-
eristyksiin ei tarvinnut pa-
nostaa niin paljoa, kertoo 
Tölli.

Toisena osakkaana PKT-
Kiinteistöt oy:ssä vuoden 
päivät on ollut Simo Pitkälä, 
joka toimii yrityksessä työ-
päällikkönä. Simon vaimo 
on vastaavasti vastakkaisel-
ta puolelta maapalloa.

Tällä hetkellä Puutöllillä 
on käynnissä rakennustyöt 
useissa eri kohteissa. Oulun 
seudulla tehdään rivitaloa 
Oulunsaloon, Ritaharjuun 
asuntoja sekä Tyrnävällä 
on alkamassa rakennukset 
kevään aikana. Mäntsälässä 
rakenteilla on kymmenen 
asunnon kohde sekä Van-
taalla seitsemän asunnon 
kohde. Yrityksen liikevaihto 
on nousussa ja tällekin vuo-
delle jonkinlaista nousua on 
odotettavissa.

Jenny Kärki

TUHOLAISTORJUNTATYÖT NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE
JYRSIJÄT - LINNUT - MUURAHAISET - SOKERITOUKAT  - TEKSTIILITUHOLAISET- ELINTARVIKETUHOLAISET

TUHOLAISTORJUNTATYÖT NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI 
YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE 

  JYRSIJÄT - LINNUT - MUURAHAISET - SOKERITOUKAT 

TEKSTIILITUHOLAISET- ELINTARVIKETUHOLAISET 

P. 08 556 6400 www.inspector.fi P. 08 556 6400       www.inspector.fi
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• Raskaan kaluston B-jarrulupa
• Eberpächer ja Webaston
  testaus ja korjaus

Juha Karhula Ky
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

• Sähköasennukset • Antenniasennukset
• ATK-kaapelointi • Murto- ja palohälyttimet 
• Sähkösuunnitelmat • Sähkötarvikemyynti
• Mitsubishi lämpöpumput 

Kuljetusalan	koulutukset	
Ammattipätevyyskoulutukset
ADR-	ja	Tieturva	1-kurssit
Moottoripyöräkoulutukset

LogiConsulting Oy
Peuranniemi	24,	91800	Tyrnävä		
puh.	040-51	66	181,	fax	08-542	5168
veikko.rasanen@logiconsulting.fi	•	www.logiconsulting.fi

Seppäläntie 2 91800 Tyrnävä

Maanrakennus
Alasuutari Oy

Puh. 040 547 0890

TAKSI JA TILAUSLIIKENNETTÄ
TILAUSLIIKENNE PALVELUT
TAKSIPALVELUT
PERÄKÄRRYJEN JA 
TRAILEREIDEN
VUOKRAUS

info@kaartax.fi www.kaartax.fi
p. 0440 662 552

KURSSIMME ALKAVAT MAANANTAISIN

Soita ilmaisnumeroon  0800-919 919
Meillä voit ajaa 
pimeäajon simulaattorilla 
myös kesällä!

Voit ilmoittautua 
myös nettiin 

www.liikennekoulukaakinen.fi

Sepänkatu 6 OULU • Kedonperäntie 11 LIMINKA • Seurojentalo TYRNÄVÄ

Kortti kesäksi!

Huom! Myös moottoripyörä- ja mopokurssit alkavat!

M-Torin luonnonpuinen 
polttokoristeltu myyntikoju 
alkaa olla tuttu signaali niin 
Tyrnävällä kuin lähikunnis-
sakin. Missä ikinä se näkyy-
kin, siitä tunnistaa jo kau-
kaa, että nyt on kalaherkkuja 
saatavilla.

Parin vuoden ajan M-
Torin kauppias Jari Moisala 
on kehitellyt kalatuotteiden 
myyntikonseptia, joka alkaa 
olla likipitäen valmis. Kalan 
käsittely tuoreesta kalasta 
alkaen aina asiakkaalle toi-
mittamiseen asti on M-To-
rilla kirjaimellisesti ”omissa 
käsissä”. Onhan siinä etun-
sa: kalat eivät matkaa läpi 
Suomen jalostamolle ja sit-
ten joskus päivien kuluttua 
takaisin myyntitiskille niille-
kin rannoille, joilta kala alun 
perin kalastajan alukselta 
matkaan laitettiin.

Parasta kilpailuetuaan 
tuoreutta korostaakseen Jari 
antoi herkuilleen tuotemer-
kin, jolla ne saadaan esiin 
tavanomaisesta tarjonnasta. 
Kaikille niille on yhteisenä 
sana Silver, ja eri tuoteryh-
mät ovat saaneet Silverin jat-
keeksi nimet Smoke, Flame, 
Steak ja Grill eli savukalat, 
loimulohi, paistotuotteet ja 
grillituotteet.

Yllättäviä makuja
Jarille kalaherkkujen tuote-
kehittely on ollut ensisijai-
sesti rentouttava harrastus. 
Silloin on vara kokeilla sel-
laistakin, joka ei ihan ensi 
ajattelemalla tulisi edes mie-
leen, kuten esim. maustaa 
lohta tervalla, chilillä tai va-
niljalla. Nyt Silver Flame 
-valikoimassa on Terva-, 
Chili- ja Vaniljaloimuloh-
ta. Jo useilla paikkakunnilla 
niitä tullaan varta vasten os-
tamaan lisää, aina kun Jarin 
lohiherkkukoju paikkakun-
nalle asettuu.

Erikoiset maut ovat oman 

M-Torin kalaherkut  
tunnetaan jo lähikunnissakin

kylän tuotantolaitoksen 
”mausteilla” aikaansaatuja. 
Tyrnävän Oy Shaman Spirits 
Ltd:n valikoimista löytyy 
terva-, vanilja- ja chililiköö-
rit. Pieni loraus näistä suolan 
jatkeeksi tuo loimuloheen 
aromin, jota ei voi ymmär-
tää muuta kuin maistamalla. 
Sen jälkeen onkin vain pää-
tettävä, minkä maun lohta 
valitsisi kotiin viemisiksi tai 
tuliaiseksi vierailulle men-
nessä ja kuinka paljon nyt 
aluksi ostaisi. 

Pikavauhtia  
vesiltä suuhun
Silver Smoke ja Silver Flame 
-kalan matka pyyntivesiltä 
suuhun on lyhyt. Kun tuo-
rekala tulee suoraan kalasta-
jalta Jarille tänään, niin se on 
jo huomenna savustettuna, 
loimutettuna tai paistettuna 
asiakkaalla. 

M-Torilla kalalähetys 
siirretään suoraan kylmiöön 
ja suolaukseen. Muikku-
jen päälle ripoteltavaa pin-
tasuolausta Jari ei omaan 
konseptiinsa kelpuuttanut. 
Tasaisempaan lopputulok-
seen piti päästä. Nyt siihen-
kin ongelmaan on Jarin oma 
ratkaisu. Muikut saavat ta-
samakuisen läpisuolauksen, 
ja eipä maistu suolamöykyt 
niissä kaloissa.

Leivitettyjen muikkujen 
rapeutta Jari etsi monenmoi-
sia jauhoja ja jauhosekoituk-
sia kokeilemalla. Tavoitteena 
oli vissi rapeus, joka ei ollut-
kaan aivan yksinkertaista 
saavuttaa.

Tähänkin ongelmaan löy-
tyi ratkaisu lähempää kuin 
olisi arvannutkaan. Tyrnä-
vän Mylly, se joka nelostiel-
tä Temmeksen suunnasta 
ensimmäisenä ennen kunta-
keskusta tervehtii vierailijaa, 
tekee ilmeisesti jauhonsa sen 
verran pienissä erissä, että 
jauhojen olomuoto ja aromit 

säilyvät luonnollisimmil-
laan. Vot, niillä jauhoilla lei-
vitys asettui kohdalleen.

M-Torin Silver-herkkujen 
valikoima on niin pitkä, että 
pienen myyntikojun puit-
teissa kaikkia laatuja ei voi 
joka kerta pitää esillä. Jos 
joku kuitenkin välttämättä 
haluaa tietyn tuotteen ja tie-
tyn maun esim. viikonlopun 
juhliinsa tai muuten vain 
herkutellakseen, niin kyllä 
sekin järjestyy. Puhelin kä-
teen ja soitto M-Torille, tila-
us sisään ja sitten oman kylä 
torilla tavataan – Muhoksel-
la, Limingassa, Raahessa tai 

missä milloinkin Silver-mie-
hillä on vuoro olla paikalla. 

Tietenkin paistokoju on 
usein myös oman kaupan 
pihassa - ei ihan joka päivä, 
usein kuitenkin. Milloin taas 
myyntikoju ei ole miehitet-
tynä M-Torin pihassa, niin 
tuhti valikoima Silver-maku-
ja löytyy M-torin lihatiskiltä. 
Samasta päästä tiskiä, jossa 
ovat esillä kaikki muutkin 
vastavalmistetut paistotuot-
teet ja kotiruoka-annokset. 

Esko Leipälä

Ei pitäisi lähteä merta edemmäksi kalaan, Jari Moisala tuu-
mi, kun löysi parhaimmin maistuvat leivitejauhot oman ky-
län myllystä Tyrnävältä.

M-Torin muikut saavat herkullisen makunsa Jari Moisalan ke-
hittämästä läpisuolauksesta ja Tyrnävän Myllyn leivitejau-
hoista.

Silver Smoke ja Silver Flame -kalatuotteiden myyntikojun tunnistat helposti. Jari Moi-

salan (vas.) itse tekemän kojun tuntomerkit ovat takorautakaaret ja polttolakattu 

puu. Jarmo Uusitalolle ja Miika Moisalalle lähikuntien torit ovat tulleet jo tutuiksi.
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Oulunsalon Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Oulunsalon Yrittäjät ry piti 
kevätkokouksensa tiistai-
na 27.3. Oulunsalon Pilotis-
sa. Esillä oli sääntömääräiset 
asiat ja lisäksi keskusteltiin 
kevään markkinatapahtu-
masta. Vierailijana oli PPY:n 
varapuheenjohtaja, myös 
Oulun Yrittäjien puheen-
johtaja, Jussi Riikonen, joka 
kertoi Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien toiminnasta. Lehti-
asiaa valotti lehtiyrittäjä Hei-
mo Turunen, jonka kanssa 
tuumattiin Oulunsalon Yrit-
täjien ja Tyrnävän Yrittäjien 
yhteisestä lehdestä, joka il-
mestyy ennen markkinoita. 

Toimintakertomuksessa 
edellisen vuoden tapahtu-
mista kevät- ja syysmark-

kinat koettiin erityisen on-
nistuneiksi. Tapahtumien 
perinteiseksi paikaksi on 
vakiintunut Kauppakeskus 
Kapteenin piha-alue sekä 
sisätilat. Timo Hirvonen 
valittiin jälleen vastaamaan 
markkinoiden järjestämises-
tä, hän onkin ollut pestissä jo 
kymmenisen vuotta.

Vuoden 2011 Y                                   
rittäjänä palkittiin Oulun-
salon Hammaslääkärikes-
kuksen Tuomo Hokka. Mies 
aloitti yrittäjyyden vuonna 
2000 ja sen jälkeen asiakas-
rekisteriin on kertynyt jo yli 
6000 nimeä. Yrityksen imago 
ja tunnettavuus lähti huo-
mattavaan nousuun, kun 
Hokka aloitti yhteistyön jää-

kiekkojoukkue Oulun Kärp-
pien kanssa.

Sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin 10. marras-
kuuta Business Oulun tilois-
sa Oulussa. Puheenjohtajaksi 
jatkamaan valittiin Katriina 
Rekinen. Oulunsalon Yrit-
täjien hallituksessa jatkavat 
entiset jäsenet lukuun ot-
tamatta Maija Ijästä, jonka 

tilalle valittiin taksiyrittäjä 
Mika Liimatainen, jolla on 
vankka kunnallispolitiikan 
tuntemus sekä kokemusta 
useista luottamustehtävistä.

Vuoden viimeinen halli-
tuksen kokous pidettiin 14. 
joulukuuta, jolloin todettiin 
Katriina Rekisen tulleen va-
lituksi PPY:n hallitukseen 

ja lisäksi keskusteltiin kou-
luyhteistyön tutkimisesta. 
Yrittäjien joulupuurotilai-
suus pidettiin perinteiseen 
tapaan 17. joulukuuta. (ht)

PPY:n varapuheenjohtaja 
Jussi Riikonen kertoi edun-
valvonta-asioista ja aluejär-
jestön toiminnasta. Kevätko-
kouksen osallistujina Pentti 
Säkkinen, Mika Liimatainen, 
Kirsi Paulamäki, Katriina Re-
kinen ja Heikki Kukkonen. 

Oulunsalossa
kevätmarkkinat
perjantaina 13.4.2012 klo 9-18

Kauppakeskus Kapteenissa sisä- ja ulkotiloissa

1+1>2 Näin kevään kynnyksellä, opiskelijoiden ja koululaisten 
koeviikkojen aikaan, pohdin mitä kouluajoista jäi käteen. 
Otsikosta voisi päätellä, ettei ainakaan laskentotunnit. Meil-
lä 50-60-luvulla syntyneillä, peruskoulujen alkuaikoina 
koulutiellä kulkeneilla, ei ollut yrittäjyyskasvatusta tai työ-
elämään tutustumista. Koulussa ei tehty projekteja tai ohjat-
tu tiimityöskentelyyn. Me kävimme koulua. Opettelimme 
joukko-oppia ja hiihdimme voimistelutunneilla. Silti saim-
me vahvan pohjan ponnistaa ensin opiskelumaailmaan ja 
sitä kautta työelämään. 

Perustus oli luotu, siitä oli hyvä lähteä eteenpäin maa-
ilmalle. Siihen aikaan liike-elämä oli lempeämpää, kasvu 
tapahtui hitaasti harkiten ja työhön suhtauduttiin kunnioit-
taen. Miten pystymme antamaan nuorillemme yhtä vahvan 
uskon omiin kykyihin tässä alati muuttuvassa maailmassa, 
kun emme tiedä edes kymmenen vuoden päästä olevia am-
matteja? Annamme heille samaa pohjakoulutusta, mutta li-
säksi tarvitaan ohjausta työelämän haasteista, työntekijänä 
olemisesta, talouden ymmärtämisestä. Lista on pitkä, mutta 
me yrittäjät olemme avainasemassa antaessamme nuorille 
tietoa mitä työelämä on. Näin pystymme auttamaan tule-
vaisuuden toivojemme jaksamista ja nousemista urapolul-
laan kohti haaveiden toteuttamista. Keskeinen haaste on 
koulujen ja yrittäjien saattaminen toimivaan yhteistyöhön 
ja tämä työ on alkanut tämän kevään aikana Uuden Oulun 
alueella. Tulette kuulemaan siitä jatkossa.

Kun kaksi ihmistä/asiaa/organisaatiota kokevat vetoa 
toisiinsa, pyritään muodostuvalla liitolla saamaan aikaan 
enemmän kuin yksinään saataisiin. On tavoitteena sitten 

onnellisuus, taloudellinen hyöty tai vaikkapa elämän 
helppous. Usein tällaiset liitokset tehdään yksilön palavan 
halun ja hyötyajattelun vuoksi. Kuten liitoksissa yleensä, 
kaksi eri kulttuuria törmää toisiinsa, joulut ja pääsiäiset 
ovat erilaisia ja niistä on vain jollakin tavalla tehtävä yh-
teinen tapa toimia. 

”Yhdessä ote on vahvin” on syksyllä Oulussa pidet-
tävien valtakunnallisten yrittäjäpäivien slogan. Olen 
kuluneen vuoden aikana tavannut monia kertoja kunta-
liitosalueen paikallisyhdistysten puheenjohtajia. Meis-
tä on tullut Kiimingin Lauri, Haukiputaan Jyrki, Oulun 
Jussi jne. Mietimme paraikaa, miten edustamme jatkossa 
kaupunginosiemme yrittäjiä parhaimmalla mahdollisella 
tavalla. Kun paikalliset yrittäjät saavat hyvän toiminta-
alustan, siitä hyötyy koko alueen väestö lisääntyvillä pal-
veluilla, laajemmalla valikoimalla ja yhteiskunnan kehit-
tymisellä. Yhdessä ote on vahvin. Uuden Oulun alueella 
on reilu 8000 yritystä, joiden ääni on paljon enemmän 
kuin Oulunsalon vajaan 400:n. 

Yrittäjien viesti kuntalaisille: Käyttämällä paikkakun-
tasi palveluja, turvaat niiden säilymisen jatkossakin. Pie-
net liikkeet ja palveluiden tarjoajat antavat aina enemmän 
kuin suuret kauppaketjut.
Muutos on aina mahdollisuus! 
Hyvää kevättä! 

Katriina Rekinen 
Oulunsalon Yrittäjät Ry puheenjohtaja



1/2012Tyrnävä yrittää10 Oulunsalo yrittää

Kaikista talven nuhanenis-
täkään ei ole vielä päästy 
eroon, ja toinen niiskutta-
vien ryhmä – allergikkojen 
– työllistää jo apteekeissa. 
Kauppakeskus Kapteenissa 
sijaitsevan Oulunsalon ap-
teekin yrittäjä Kirsi Paula-
mäki kertoo, että apteekilla 
on joka vuoden aikana omat 
sesonkituotteensa.

- Nyt keväällä harvemmat 
tulevat ajatelleeksi ajoissa 
lemmikkieläintensä punkki-
suojausta. Esimerkiksi koi-
rien omistajien ei kannattaisi 
odottaa helteitä, vaan punk-
kisuojaus on hyvä aloittaa 
jo huhtikuussa. Heti kun 
ensimmäiset sulat pälvet tu-
levat ja utelias eläin työntää 
sinne kuononsa, niin punkin 
saaminen on mahdollista, 
kertoo Paulamäki.

Oulunsalon apteekki on 
toiminut Kapteenissa neljä 
vuotta ja Paulamäki on tyy-
tyväinen, että ihmiset ovat 
löytäneet liikkeen. Tämä on 
hänen ensimmäinen yrityk-

Kevät kolkuttaa apteekkarille
sensä, mutta yrittäjäperheen 
lapsena hän tiesi, mihin ryh-
tyy, ottaessaan yrittäjän vas-
tuun.

- Yrittäjyys on ihan oi-
keasti erilaista kuin tavalli-
sessa palkkatyössä. Yrittä-
jänä olet tulosvastuussa ja 
vastaat myös työntekijöiden 
hyvinvoinnista ja palkkauk-
sesta. Haastavaahan tämä 
on ja joskus stressaavaakin, 
naurahtaa Paulamäki.

Oulunsalon Apteekki työl- 
listää tällä hetkellä kahdek-
san vakituista työntekijää, 
joista osa on kuntalaisille 
tuttuja ja turvallisia asiakas-
palvelijoita. Noin 90 % asiak-
kaista on kuntalaisia, mutta 
myös lentokentälle kulke-
vat saattavat joskus poiketa 
kaupungissa. On kuulemma 
kourallinen niitäkin, jotka 
Oulusta ja lähikunnista kul-
kevat Kapteenin apteekkiin 
hyvän asiakaspalvelun pe-
rässä.

Oulunsalon liittyessä 
Suur-Ouluun on osalle kun-

talaisista ja yrittäjistä herän-
nyt huoli palveluiden säi-
lymisestä paikkakunnalla. 
Jos terveyskeskuspalvelut 
lakkaavat Oulunsalosta, käy 
apteekkialan yrittäminen 
Paulamäen mukaan paik-
kakunnalla kannattamatto-
maksi. Kuitenkaan kunta-
uudistuksen myötä tehtävät 
päätökset toteutunevat hi-
taasti, eikä vielä kannata hä-
tiköidä suuntaan tai toiseen.

- Toivottavasti Oulunsa- 
losta ei tule nukkumalä-
hiötä. Olisi suotavaa, että 
palvelut voitaisiin säilyttää 
täällä – myös erityisliikkeitä 
ja –kauppoja. Kuntauudis-
tukset ympäri Suomen tar-
koittavat yrittäjille riskien 
ottamista, mutta niitä täytyy 
ottaa. Apteekit ovat perin-
teisesti hyviä selviytymään 
muutosten keskellä, rohkai-
see Paulamäki.

Jenny Kärki

Kevät koittaa ja koirien punkkisuojaus on hyvä aloittaa jo huhtikuussa, kertoo apteekkari Kir-
si Paulamäki.

OULUNSALO

Aukioloajat:
ma-pe  klo 7-21
la  klo 7-18
su  12-18
(marras- joulukuu 12-21)

Yhteystiedot:
P. 08 577 1700
jouni.kallio@k-supermarket.fi

Oulunsalon Yrittäjien hallituksen uusi jäsen:

Taksiyrittäjä Mika Liimatainen

Liimatainen on tällä hetkellä 
myös Oulunsalon kunnan-
valtuutettu ja muun muassa 
sen vuoksi erittäin tervetul-
lut vahvistus yrittäjäyhdis-
tyksen riveihin.

- Minua pyydettiin hal-
litukseen ja koen asian tär-
keänä, joten tietenkin lähdin 
toimintaan mukaan. Koska 
olen kunnan luottamustehtä-
vissä mukana, pystyn samal-
la toimimaan yhteyslinkkinä 
yrittäjien ja kunnan välillä 
ja tieto liikkuu paremmin 
molempiin suuntiin, selittää 
Liimatainen.

 Kun Oulunsalo liittyy 
kuntauudistuksen myötä 
osaksi Suur-Oulua, se heijas-
tuu myös yritysmaailmaan. 
Liimataisen mukaan, vaikka 
paikalliset yrittäjäyhdistyk-
set pysyvätkin itsenäisinä, 
niin kuntien yhdistyminen 
tuo joillekin aloille paineita, 
etenkin pienyrityksille.

- Tietenkin kaikki vaikut-
taa kaikkeen, mutta yhdisty-

misestä on äänestetty ja sen 
kanssa eletään. Nyt suunna-
taan katseet tulevaisuuteen. 
Millaisiksi käytännöt muo-
dostuvat kuntauudistuksen 
myötä, näkyvät vasta pitkän 
ajan päästä, toteaa Liimatai-
nen.

Eväitä yrittäjyyteen
Mika Liimatainen kertoo 
kasvaneensa yrittäjähenki-
sessä ympäristössä eikä voisi 
kuvitellakaan virka-aikaan 
lukittua työaikaa. Hänel-
lä on nyt kahdeksas vuosi 
taksialan yrittäjänä menossa 
ja lisäksi hän on useissa eri 
luottamustehtävissä.

Oulunsalon Yrittäjien 
jäsen hän on ollut koko 
yrittäjäuransa ajan, mutta 
passiivisena jäsenenä. Nyt 
viimeaikoina yrittäjäyhdis-
tyksen toimintaan tutustut-
tuaan hän on huomannut, 
että aktiivinen osallistumi-
nen toimintaan alusta asti 
olisi kannattanut.

- Harmittaa hieman näin 
jälkikäteen, sillä yrittäjien 
toimintaan osallistumalla 
olisi saanut neuvoja omaan 
toimintaansa – asioihin, 
jotka nyt täytyi oppia kan-
tapään kautta. Esimerkiksi 
millainen verotus millaisel-
lakin yritysmuodolla on, 
olisi hyvä ollut tietää kun ai-
kanaan vaihdoin yritysmuo-
toa. Järjestötoiminnalla saa 
muutenkin solmittua suh-
teita konkareihin ja kerättyä 
tukiverkostoa, josta löytyy 
erilaisia näkökantoja yrittä-
jyyteen, kertoo Liimatainen.

Lisäksi hän kokee ilmai-
sen juridisen avun elintär-
keänä pienelle yrittäjälle. 
Aina ei tiukan paikan tullen 
tarvitse mennä lompakko 
auki asianajajan puheille. 
Yrityslakimiehen palveluita 
kannattaa hyödyntää, vaik-
kapa jo ennen kun rekisteröi 
oman yrityksensä.

Jenny Kärki

Taksiyrittäjä Mika Liimataisen pitää monesti töidensä puitteissa vastaanottaa asiakas lento-
kentällä. Oikean asiakkaan löytämiseksi on hyvä olla nimikyltti mukana.

Tämän vuoden alusta taksinkuljettaja ja yrittäjä 
Mika Liimatainen on toiminut Oulunsalon Yrittäjien 

hallituksen uutena jäsenenä.

Viime marraskuusta lähtien Oulunsalon yrittäjiin on liittynyt 10 
uutta jäsentä. Kaikkiaan jäseniä on nyt 106. Uudet jäsenet, ter-
vetuloa mukaan toimintaan!

Global Innovation Net-
work Oy on liikejohdon 
konsultointiin erikoistunut 
yritys, jonka toimitusjohta-
jana toimii Teijo Fabritius.

Mankinen Logistic 
Oy on Tommi Mankisen 
Varjakasta käsin toimiva 
tieliikenteen tavarankul-
jetusyritys.

Palvelutaksi Virpi 
Oy:n kuljettaja ja yrittäjä 
on Virpi Auvo.

Piirainen Esa Kalle 

Henrikki tekee yrityksensä 
puitteissa rakennus- ja teol-
lisuussiivoustöitä.

Puusepänliike Vihipuu, 
yrittäjänään Vesa Hahto-
nen, tekee rakennuspuuse-
pän asennustöitä.

Reino Savuoja toimii 
yrittäjänä Oulunsalossa.

Softeri Oy on Sampo 
Piisalon ohjelmistoyritys, 
joka myös konsultoi alaan 
liittyvissä asioissa.

T:mi SM Lammi on 

Oulunsalon Yrittäjien

Sirpa Lammin vähittäis-
kauppayritys.

T:mi Arttu Kämäräi-
nen pyörittää yritystään 
Varjakasta käsin ja toimii 
mm. asuinrakentamisen 
parissa.

Umercat Oy on liike-
johdon konsultointiin ja 
pääkonttorien toimintaan 
erikoistunut yritys, nok-
kamiehenään Teemu Si-
pilä. (jk)

uudet jäsenet
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Markkinatarjous:
Aqualan Duo 100g 
ja Sebamed 
pesuneste 200ml 
yhteishintaan

8,- 

Lisäksi kaupan 
päälle Sebamed Olive 

pesuneste 100ml 
(arvo 4,10e)

Voimassa 
vain 13.-14.
huhtikuuta

(norm.12e)

Tilaukset (24 h) numerosta: 
044 565 9500

Huiput Oy
Lunkintie 15, 90460 Oulunsalo
info@huiput.fi  • www.huiput.fi 

Kuljetukset
kaikille 

ryhmille!

Huiput Oy
info@huiput.fi 
www.huiput.fi 

-20% OULUNSALO
KAUPPAKESKUS KAPTEENI

Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo
Puh. 044 545 1267

MA-PE 10-19, LA 10-16

MAHTAVIA AVAJAISTARJOUKSIA!
Oulunsalon kauppias on vaihtunut...

TERVETULOA
AVAJAISKAHVILLE
PE 26.2. klo 10-19

Tex Willer suuralbumi no: 20

KAHVI-

TARJOILU!

Yrittäjä Pentti Säkkinen.

HERTAN ÄITI
 NIINA

VEITTIKOSKI
PAIKALLA

PE klo 11-13
JA 14-17

Paras idea toteutetaan Hertan maailma -ohjelmassa.
Paras palkitaan ja muiden osallistujien kesken

arvotaan hyviä tavarapalkintoja.

9001990

Pet Shop-
SAIRAALA

(14,90)

BAKUGAN
Aloitus-
pakkaus

RAIVOISA
RÄMEJAHTI 600

(sh.10,70)

OSALLISTU HERTAN MAAILMA-
IDEAKILPAILUUN!

(32,90)

Tarjoukset voimassa pe-la ja tarjoustuotteita on rajoitettu erä.

Kaikki 
legot 

Tuomas Kyrö: 
Mielensäpahoittaja ja ruskeakastike

Markkinatarjous:

24,95 (ovh. 32 €)

-20 %

Uudet kurssit: 
16.4.,  2.5., 14.5.

Vapepa, vapaehtoinen pelas-
tuspalvelu, kokoontui maa-
liskuussa Haukiputaan Vir-
piniemeen kouluttautumaan 
viikonlopuksi. Mukana se-
minaarissa oli alueen Vape-
pa-johtajat, valmiuspäivystä-
jät, valmiuskouluttajat sekä 
maasto-/etsintäryhmänjoh-
tajat. Seminaarin tavoitteena 
oli Tracker-paikannusjärjes-
telmään sekä MSO-etsintä-
menetelmään tutustuminen 
sekä niiden toiminta käytän-
nön etsinnöissä. 

Hannu Lohi Tracker 
Oy:stä aloitti koulutuksen 
kertomalla hieman yrityksen 
historiaa sekä tuotekehityk-
sen suuntauksia Vapepan 
toimintaa ajatellen.

Osa porukasta oli onnis-
tuneesti asentanut Tracker 
Hunter- seurantaohjelmistot 
jo edellisenä iltana omatoi-
misesti puhelimiinsa. Vielä 
katsottiin uudelleen puhelin-
valikoima läpi, ja sieltähän 
löytyikin vielä suuri määrä 
puhelimia, jossa Tracker 
–ohjelmisto toimii sujuvasti. 
Näin aamulla saatiin vielä 
ohjelmat niillekin, jolla sitä 
ei vielä yhteensopivassa pu-
helimessaan ollut.

Kun ohjelmat oli asen-
nettu, aloitettiin seuran-
taohjelman pintapuolinen 
tarkastelu tärkeimmillä 
ominaisuuksilla. Tracker 
Hunter -ohjelmisto on täysi-
verinen maastonavigaattori, 
joka ominaisuuksiltaan on 
ehdottomasti monipuolisin 
markkinoilla oleva mobii-
lisovellus. Tracker Hunter 
–ohjelman etuna on sen help-

Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa:

Tracker seurantaohjelma on 
tärkeän työn tärkeä apuväline

pous monessakin suhteessa: 
puhelin on aina mukana - 
siis maastonavigaattori on 
aina mukana, kartat voidaan 
ladata ympäri maailman siel-
tä, missä milloinkin ollaan ja 
suoraan matkapuhelimella 
internet–yhteyden yli.

Seuraavaksi tarkastelun 
alle otettiin Ryhmä –toimin-
to, joka soveltuu erinomai-
sen hyvin joukkojen hallin-
taan sekä reaaliaikaiseen 
seurantaan. Ryhmän toimin-
ta on hyvin yksinkertainen: 
yksi henkilö luo ryhmän ja 
kutsuu siihen etsintään osal-
listuvat henkilöt. Vain yksi 
hyväksyvä napinpainallus, 
on kutsuttu henkilö ryhmän 
jäsen. Kun henkilöt on lisät-
ty, jokainen ryhmän jäsen 
näkee toisensa tarkalla kar-
talla, reaaliajassa. Käytän-
nössä etsintää johtavat tahot 
voivat yhtäaikaisesti seurata 
kaikkia ryhmiä ja hallinnoi-
da heidän liikkeitään. Kun 
ryhmä oli luotu, kutsui Han-
nu kaikki ohjelman puheli-
meensa ladanneet henkilöt 
siihen.

Seuraavaksi käytiin läpi 
hieman ryhmän toimintaa 
sekä ryhmän jäsenten välistä 
kommunikointia ohjelman 
avulla. Kommunikointi ta-
pahtuu pikaviestien avulla. 
Pikaviestin kirjoittaminen on 
hyvin helppoa ja vaivatonta. 
Tärkeän asian ilmoittaminen 
koko porukalle on siis vain 
muutaman napin takana, ja 
kaikki saavat viestin yhtä-
aikaisesti. Pikaviesti siirtyy 
lähettäjältä vastaanottajalle 
internet–yhteyden avulla, 

joten kustannukset ovat mi-
nimaaliset. 

Käytännön harjoituksella 
käyttö tutuksi
Käytännön harjoitus Tracker 
–seurantaohjelmaa apuna 
käyttäen aloitettiin heti teo-
riaosuuden jälkeen. Poruk-
ka jaettiin kahteen osaan. 
Toinen lähti pihalle, raik-
kaaseen pakkasilmaan pu-
helimet taskuissaan ja intoa 
puhkuen. 

Toinen osa porukasta jäi 
sisälle seuraamaan pihal-
la olevien liikkeitä isolta 
screeniltä. Maastoon läh-
tevät jaettiin useampaan 
porukkaan, jotta kaikkiin 
ryhmiin saatiin puhelin, jos-
sa oli Tracker –ohjelmisto. 
Sisällä seuranneet pääsivät 
näkemään, miten ryhmien 
sijainnit päivittyvät kartal-
le reaaliajassa. Myös pika-
viestin toiminta testattiin. 
Sisällä oleva ryhmä lähetti 
pikaviestinä ajan, milloin 
maastoryhmien oli kokoon-
nuttava takaisin luokkaan. 
Vaikka harjoitukseen osal-
listuvat eivät olleet koskaan 
ennen Tracker –ohjelmaa 
käyttänyt, tuli viesteihin 
vastauksia useammasta pu-
helimesta. Kun ensimmäi-
nen ryhmä palasi maastosta, 
lähtivät sisällä olleet pihalle 
ja pääsivät kokeilemaan oh-
jelmaa käytännössä. Taas 
ensimmäisenä ulkona ollut 
ryhmä jäi sisälle seuraamaan 
ulkona olevan liikkeitä. 

Näin kaikki pääsi tutus-
tumaan ohjelman toimintaan 

käytännön harjoituksessa. 
Tracker –ohjelman ominai-
suudet soveltuvat vapepan 
käyttötarkoitukseen mones-
sakin suhteessa ja innostus 
oli silminnähtävää. 

Lopuksi kävimme keskus-
telun ohjelman käytöstä VA-
PEPA toiminnassa. Todettiin 
järjestelmän soveltuvan hy-
vin toiminnan seuraamiseen 
ja kontrollointiin. Ohjelma 
kannattaa kuitenkin asentaa 
ja harjoitella toiminta etukä-
teen, jotta tositilanteessa et-
sintä sujuu valmiiksi harjoi-
teltujen mallien mukaisesti. 
Tracker Hunter ohjelma on 
monikäyttöinen myös muu-
hun maastossa liikkumiseen, 
sisältäähän se kaikki tavalli-
sen maasto GPS –laitteen 
toiminnot, mukaan lukien 
tarkat maastokartat koko 
Suomesta.

Ohjelman voi hankkia 
helposti ja kokeilla ilmaiseksi 
lataamalla se www.tracker-
hunter.com sivuilta ja mak-
samalla sen 59 euroa maksa-
van vuosilisenssin suoraan 
kännykästä. Myös verkosta 
osto onnistuu www.tracker.
fi sivuilta. Mikäli asenta-
miseen tai käyttöön haluaa 
opastusta tai vaikkapa pu-
helin pitäisi uusia samalla, 
on näppärin keino ohjelman 
hankkimiseen hankkia se 
valtuutetulta Tracker Sto-
re -jälleenmyyjältä. Listan 
Tracker Store jälleenmyyjis-
tä löytyy www.tracker.fi/
trackerstore -osoitteesta.

Tracker Oy tiedotus MUKAVIN TAPA HANKKIA
NOKIAN HAKKA-RENKAAT?

www.vianor.f i

Member of Nokian Tyres
Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %). 
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

MUISTA MYÖS AUTOHUOLTOPALVELUMME!

TESTIVOITTAJA!
TL 4/2011

Oulu, Vasaraperä:
Pauketie 12, p. 010 401 3460

Tracker Oy on 35 vuotias oulunsalolainen yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paikanninlaitteita metsästyskoirien ja 
porojen paikantamiseen sekä Tracker SoftWare nimisen tytäryhtiön kehittämiä matkapuhelimessa toimivia maastokartta- ja 
seurantaohjelmia kuluttajille. Tracker SoftWare Oy:ssä tehdään lisäksi räätälöityjä matkapuhelin- ja verkkoohjelmistoja eri yri-
tyksille, erityisosaamisalueella reaaliaikainen tiedonsiirto, paikannus, kartat ja liikkuva käyttö.

Trackerin tuotteita myydään partnereiden ja jälleenmyyjien toimesta Euroopassa. Tracker SoftWare Oy:n asiakkaina ovat 
olleet Trackerin ohella useat suomalaiset nopeasti kehittyvät menestysyritykset, jotka ovat halunneet perustaa liiketoimin-
taansa kännykkä- ja verkkomaailmaan. - Hannu Lohi -

Tmi Maarit Lyytikäinen  p. 040 734 2654
Uusi osoitteemme on Lentokatu 2, Pilotti 1

KEVÄTAURINKO PAISTAA,
UUSI ILME KOTIISI

VERHOILLA!
Ompelupalvelu -20%
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Viime viikolla hallitus kokoontui kehysriiheensä ja osoit-
ti, että sovitusta pidetään kiinni. Tehdyllä kehyspäätöksellä 
valtiontalous laitetaan sellaiseen kuntoon, että voimme tur-
vata hyvinvointiyhteiskunnan myös tuleville sukupolville. 

Hallitus päätti kehysriihessään yhteensä 2,7 miljardin 
euron sopeutuksesta. Yhtään turhaa veronkorotusta tai me-
noleikkausta ei tehty, mutta yhtään tarpeellista ei myöskään 
jätetty tekemättä. Hallituksen tavoite on yksiselitteinen: itse-
ään ruokkiva velkakierre on saatava katkaistua. 

Säästöt ja veronkorotukset ovat aina vaikeita ratkaisuja, 
jotka kirpaisevat meistä jokaista. Suomalaiset ovat kuitenkin 
aina arvostaneet julkisen talouden vastuullista ja säntillistä 
hoitoa. Meillä ymmärretään, ettei jatkuva velaksi eläminen 
ole kestävä vaihtoehto. Vastuullisen taloudenhoidon ansi-
osta sekä valtion että kuntien velkaantuminen on Suomessa 
eurooppalaiseen tasoon nähden kohtuullista. 

Hallituksen viimeviikkoinen kehyspäätös vahvistaa talo-
udenhoitoamme kohtaan tunnettua luottamusta. Suomi on 
yksi neljästä euromaasta, joilla on paras mahdollinen AAA-
luottoluokitus. 

Luokitustason putoaminen lisäisi Suomen maksamia kor-
komenoja noin 300–350 miljoonalla eurolla. Huolehtimalla 
luottamuksen korkeasta tasosta, pidämme Suomen valtion-
velastaan maksamat korot mahdollisimman alhaisina. Tämä 
on tärkeää, sillä velan maksamiseksi käytetyt veroeurot ovat 
kaikki pois yhteisestä hyvinvoinnistamme. Parhaan mah-
dollisen luottoluokituksen ansiosta myös suomalaisten yri-
tysten ja kotitalouksien veloistaan maksamat korot säilyvät 
mahdollisimman alhaisella tasolla. 

Jotta voimme rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia kestä-
välle pohjalle, ovat velkaantumiskehityksen katkaisemisen 
ohella avainasemassa uuden kasvun luominen ja nykyistä 
korkeampi työllisyys. Suomen kilpailukykyä on lisättävä, 
sillä kiristyvässä globaalissa kilpailussa vain vahvat pärjää-
vät. Keskellä talouden rakennemuutosta, suomalaisia korke-
an osaamisen ja maailmanluokan innovaatioihin perustuvia 
yrityksiä on kannustettava kasvamaan ja kansainvälisty-
mään. 

Kehysriihen päätösten parasta antia ovatkin uuden kas-
vun luomiseksi ja suomalaisen yrittäjyyden tukemiseksi 
suunnatut merkittävät panostukset. 

Hallitus kannustaa suomalaisia yrityksiä investoimaan ja 
kehittämään yritystä eteenpäin. Tästä syystä investointien 
poisto-oikeudet tuplataan väliaikaisesti vuosille 2013–2014. 
Samoin myös pääomasijoitusten hankintameno-olettamaan 
tehdään investointeja kannustava korotus, joka keventää si-
joituksesta saadun mahdollisen voiton verotusta.  

Tutkimus- ja kehitystyötä tekevien työntekijöiden palk-
kaukseen yritykset saavat määräaikaisen t&k-verovähen-
nysoikeuden. Suomalaisia kannustetaan myös sijoittamaan 
kasvuyrityksiin. Käyttöön otetaan määräaikainen kasvuyrit-
täjyyskannustin, jossa tehdystä sijoituksesta puolet voi vä-
hentää heti saman vuoden pääomatuloverotuksessa. 

Tällä kasvupaketilla kannustetaan suomalaisia yrityksiä 
investoimaan ja työllistämään. Menestyvät yritykset ovat 
Suomen etu, sillä ne tuottavat verovarat, joilla varmistetaan 
hyvinvointipalvelujen ylläpito kaikille kansalaisille. Jotta 
meillä olisi työtä, pitää meillä olla yrityksiä, jotka investoivat 
Suomeen ja suomalaiseen työhön. 

Esko Kurvinen, kansanedustaja,  yrittäjä

Kannustimia kasvulle 
ja yrittäjyydelle

Viime keväänä uusi hallitus kirjoitti ohjelmaansa vaati-
vat julkisen talouden vakauttamista koskevat tavoit-
teet. Hallitus päätti, että vaalikauden kuluessa valtion 
velkaantuminen käännetään laskuun ja toimet julki-
sen talouden pitkän aikavälin epätasapainon, kestä-

vyysvajeen, umpeen kuromiseksi aloitetaan

Tänä vuonna on aivan eri-
tyinen syy jäädä miettimään, 
mikä on Röön Rannan kesä-
teatteri. Ilta Röön Rannas-
sa on ollut yhtä elämystä jo 
ennen esitystä sen aikana ja 
vielä sen jälkeenkin. Näin on 
jatkunut joka kesä - jo kym-
menen vuoden ajan. On juh-
lavuosi, joskaan haikeitakaan 
sävyjä juhlat eivät peitä.

Vuosi 2012 on teatterin 
ja koko Röön Rannan juh-
lavuosi. Teatteri tunnetaan 
laajasti myös kunnan rajojen 
tuolla puolen. Vähemmän 
tunnettua on, että Röön Ran-
nan ”Retretissä”, eräänlai-
seksi kulttuurikeskukseksi 
muunnetussa entisessä na-
vettarakennuksessa, on jär-
jestetty lukuisia pienimuo-
toisia kulttuuri-iltoja kaikki 
nämä vuodet. 

Ensikertalainen vieras 
joutuu viipyilemään jo ti-
lan kujalla Kylmäläntieltä 
käännyttyään. Silmien eteen 
levittäytyy niin paljon näh-
tävää, jota ei malta ohittaa 
ihmettelemättä. Niin, kyllä 
se taidetta on, ja sitä on run-
saasti. Lähietäisyydeltä jo 
ensimmäisistä rakennuksis-
ta alkaen löytyy kaikenlaista 
silmiä hiveleviä ja ajatuksia 
nostattavia yksityiskohtia. Jo 
on joku nähnyt vaivaa, ja on-
han ne pitänyt keksiä, suun-
nitella ja toteuttaakin.

Tilan monitaiteilija on 
Tuula Lankinen. Hänellä on 
sana hallussa, eikä peukalo-
kaan ole keskellä kämmentä. 
Hän on tehnyt elämäntyön, 
jossa maalaiselämän mutkat 
ja mahdollisuudet ovat vä-
littyneet milloin käsikirjoi-
tuksina ja runoina, milloin 
tilataideteoksina, jotka on 
toteutettu yhdessä Esko-
puolison kanssa.

Helikopterin roottorin-
lavoista rakennettu valtaisa 
Lumikello on vain yksi esi-

Röön Rannan kesäteatteri 10 vuotta

merkki tilan taideteoksista. 
Muutoin teosten raaka-ai-
neina ovat pääasiassa luon-
nonmateriaalit, kuten vaik-
ka kivet ja sammaleet. Sitä 
kaikkea voisi kutsua ITE-
taiteeksi.

Kirjoittajaksi  
aikuisiällä
Kesäteatterin käsikirjoitukset 
ovat ihan oma lukunsa. Kir-
joittamisen vimmastaan ja 
siitä nauttimisesta Länkinen 
kiittää vanhaa edesmennyt-
tä opettajaansa, Tyrnävällä 
hyvin tunnettua vaikuttajaa 
Kaija Tuomista. 

– Jos sitä ihmistä ei olisi 
ollut, minun kirjoittamiseni 
ja lausumiseni olisivat jää-
neet pois, Länkinen kiittelee. 
Loppusilauksen kirjoittamis-
taidoilleen hän hankki aikui-
siällä Päätalo-instituutista. 

Kesäteatterin käsikirjoi-
tukset ovat Länkisen omaa 
tuotantoa. Jokaisen näytel-
män takana on aimo annos 
koettua elettyä elämää Tyr-
nävällä ja vähän muualla-
kin. Huumoria olla pitää 
kesäteatterissa, ja tietenkin 
taiteilijan vapaudella joita-
kin asioista on korostettu ja 
kyllä useimmat kohtaukset 
on keksitty aivan omasta 
päästä. 

Vielä tämän kesän Länki-
nen aikoo jaksaa - yhdessä 
teatteriyhdistyksen kanssa 
- ja kehittää Röön Rannan 
kulttuuritapahtumat täyteen 
mittaansa ja ehkä ylikin. 
Kesään mahtuu kymmenen 
näytöstä. Juhlavuoden kun-
niaksi ensimmäisen toimin-
tavuoden Leidit laitumella 
-esitys on tuunattu tähän ai-
kaan. Sitä voi kehua ainakin 
sen verran, että hauska on. 

Muita tapahtumia ovat 
ulos pihapiiriin sijoitettu 
lasitaidenäyttely ja syys-
puolen runo-musiikki-illat. 

Lauluiltoina lauetaan poru-
kalla iloisia lauluja haitarin 
säestyksellä. Syyskuussa on 
luvassa ”wanhan ajan ilta-
mat ”Sekralla”, kuten ennen 
vanhaan Tyrnävällä oli ta-
pana. Ohjelma menee vähän 
samaan malliin, mitä oli sil-
loin, kun Suomessa huvi oli 
verolle pantuna. 

Teatteri sijaitsee joenpou-
kamassa melkein vesirajassa 
mutkaisen loppupäästä hiek-
kaisen tien varrella. Kymme-
nen vuotta niillä rannoilla on 
naurettu ja eletty tarinoiden 

mukana, ja kaikki ne näytel-
mät ovat olleet melkein tosi-
tarinoita. 

Ja kun ensi kesänä näytel-
mä loppuu, istu vielä hetki 
ja katso ympärillesi. Muista. 
Lukitse näky ja tunnelma 
talteen itsellesi. Tämä voi 
olla viimeinen kesä, kun 
Röön Rannan ilot ovat rik-
kautenamme.

Esko Leipälä

Tuula Länkinen, taiteilija herran armosta, Röön Rannan sielu, 
ja iloiset muistot.

Roon Rannan kesateatteriesitys.

Vielä ehtii maistaa Röön kesän
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Lasten ässä- ja ärräviat liene-
vät ensimmäiset asiat, mitä 
puheterapia tuo mieleen ns. 
tavalliselle ihmiselle. Itse 
asiassa alan ammattilaisel-
le nämä ovat työssä vastaan 
tulevista auttamistöistä vä-
häisimpiä. Puheterapeutin 

Puheterapeutti Maritta Asmundi:

Puheterapiasta on apu monelle

arkipäivään kuuluu vaikka-
pa auttaa löytämään sanat, 
kielen ja vuorovaikutustai-
dot täysin puhumattomalle 
lapselle. Asiakkaina voi olla 
myös aikuisia. Esim. aivo-
verenkiertohäiriöistä toipu-
minen tai puhetyöläisen ää-

niongelmat saattavat vaatia 
puheterapiaa.

Puheterapeuttina toimi-
valta vaaditaan alan kuusi-
vuotinen yliopistokoulutus 
sekä Valviran antama lupa 
harjoittaa ammattia.

Tyrnävällä asuvan puhe-
terapeutti Maritta Asmun-
din työtä on auttaa kaikkein 
kipeimmin puheterapiaa 
tarvitsevia lapsia. – Niillä 
asiakkailla, mitä minulla on, 
on erittäin suuret vaikeudet 
kielen ja puheen alueella. 
Vuorovaikutus ja kommu-
nikaatio yleensäkin saattaa 
olla hakusessa. Lapsi voi olla 
kuulovammainen tai esimer-
kiksi täysin puhumaton. 

–Vuorovaikutusongel-
maiset lapset ovat tällä het-
kellä suurin ryhmä, mitä 
hoidan. Useimmat asiakkaat 
tulevat  Kelan kuntoutus-
päätöksellä, joka tarkoittaa, 
että autan kaikkein kipeim-
min avun tarpeessa olevia 
lapsia. Asmundi kertoo.

Houkutellen  
eteenpäin
Ässä ja ärräviat korjaantu-
vat oikeanlaisella harjoitte-
lulla. Toinen on juttu silloin, 
jos lapsella ei ole sanoja olen-
kaan. 

– Silloin ruvetaan pikku-
hiljaa houkuttelemaan ääntä 
esille. Yleensä lapset aloitta-
vat puhumisen matkimalla. 
He matkivat eläinten ääniä 
tai traktorin ja auton ääntä. 
Näistä lähdetään liikkeelle. 

Kun lapsella on puhetta 
vähän, niin käytetään kor-
vaavia kommunikaatioväli-
neitä. Avuksi otetaan kuvat, 
kuvakansiot ja tukiviittomat. 
Siinä vaiheessa työ pelkäs-
tään lapsen kanssa ei riitä. – 
Jos tukiviittomia opetetaan, 
niin sitten niitä pitää opettaa 
myös perheelle ja hoitoym-
päristölle, jossa lapsi taval-
lisesti on. Jos lapsi on päi-
väkodissa, sielläkin pitäisi 

Kuvakansio on puheterapeutti Maritta Asmundin työssä mu-
kana päivittäin. Kuvat auttavat asiakaslasta ilmaisemaan it-
seään ja joskus myös löytämään sanoja, jotka hänellä ovat 
hukassa.
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osata viittoa.
Yhteistyö lapsen van-

hempien ja hoitohenkilös-
tön kanssa onkin Asmundin 
työnkuvan luonnollinen osa.

”Työ tekijäänsä kiittää”. 
– Pelkästään työ lasten 

kanssa antaa paljon. Kun 
vielä saa vanhemmat ja lap-
sen muun ympäristön mu-
kaan hyvään yhteistyöhön, 
alkaa edistystä tapahtua. 
Usein koko lapsen olemus 
muuttuu, kun hän löytää ta-
van tulla ymmärretyksi.

Varhainen apu  
paras apu
Monesti lapsen puheterapia 
on apu ongelmaan, joka ko-
tona näkyy kuin piilotettu-
na. Pienellä lapsella voi olla 
vaikeuksia kertoa toiveitaan 
ja ajatuksiaan. Kun häntä 
ei ymmärretä, hän saattaa 
muuttua jopa aggressiivi-
seksi.

Kun lasta ei ymmärretä, 
hän ottaa toiset keinot ”kom-
munikoida”. Hän saattaa 
lyödä tai heitellä tavaroita.

Asmundi rohkaiseekin 
vanhempia ottamaan yh-
teyttä terveyskeskuksen pu-
heterapeuttiin, jos epäilee, 
että lapsi voisi tarvita puhe-
terapiaa. Sen hän on myös 
todennut, että nykyisin 
vanhemmat ottavat hyvin 
huomioon esim. neuvolan 
tai päiväkotihenkilökunnan 
vinkit yhteydenotosta puhe-
terapeuttiin. 

Hyvä näin – mitä varhai-
semmassa vaiheessa lapsi 
saa tukea puheen ja vuoro-
vaikutusten ongelmiin, sitä 
helpompi ne on voittaa.

Yllättävän moni tarvitsee 
puheterapeutin apua. Ylivoi-
maisesti suurin osa Asmun-
din asiakaista on Tyrnävältä, 
ja jonkin verran muista lähi-
kunnista.

Esko Leipälä

•	Salaojien	huuhtelua	tehokkaalla
	 korkeapainelaitteella
•	Myös	salaojakaivojen	tyhjennykset

Koneurakointi	Markus	Oy
Puh.	0400	585030

MUHOS
08 374 800
Valtatie 11

Tuira, OULU
08 554 6005

Valtatie 59

LIMINKA
08 384 477

Tupoksentie 12

TYRNÄVÄ
08 545 1957
Joonaantie 4

Neuvonta ja päivystys 08 545 1957(24h) www.dapu.fi

KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Keskikyläntie 42A, 91800 Tyrnävä
Puh/fax (08) 545 1048 
Pentti 040 839 1837, Ritva 040 761 0658
lassilan.taimisto@dnainternet.net

Touko-kesäkuu: ma-pe klo 9-19, la-su klo 9-14
Heinäkuu: ma-pe klo 9-19 , la-su suljettu
Elo-syyskuu: ma-pe klo 9-19, la klo 9-14, su suljettu

TAIMISTO AVOINNA

Lassilan Taimisto

www.lassilantaimisto.fi

Vanhatie 10 Tyrnävä 
Puh. 08-5425595 
www.salonsaxiina.fi

Parturi-Kampaamo 

Salon Saxiina

TUHOLAISTORJUNTATYÖT NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI
YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE

JYRSIJÄT - LINNUT - MUURAHAISET - SOKERITOUKAT
TEKSTIILITUHOLAISET- ELINTARVIKETUHOLAISET

P. 08 556 6400       www.inspector.fi

TUHOLAISTORJUNTATYÖT NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI 
YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE 

  JYRSIJÄT - LINNUT - MUURAHAISET - SOKERITOUKAT 

TEKSTIILITUHOLAISET- ELINTARVIKETUHOLAISET 

P. 08 556 6400 www.inspector.fi LVI - TYÖT
URAKKA- TAI
LASKUTUSTYÖNÄ
Suksitie 6, 91800 Tyrnävä
Puh. 08-5638 050
Fax  08-5451 897

TYRNÄVÄN
PUTKIRAKENNUS OY
TYRNÄVÄN
PUTKIRAKENNUS OY

Vesa Olsbo 0400 284 266
vesa.olsbo@tyrnavanputkirakennus.fi Oulun Kuriiri,  puh. 0207 4117 40

Kuriiripalvelut 24h

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

www.vkkmedia.fi 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kaikenlaisiin painotuotteisiin sivunvalmistukset kauttamme. 
Myös valokuvauspalvelut.
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HYVÄ TILITOIMISTO
SÄÄSTÄÄ AIKAA

 - JA USEIN MYÖS RAHOJASI
Säästä aikaa ja rahaa:
Älä turhaan hikoile numeroittesi kanssa, 
vaan pistä meidät huolehtimaan puoles-
tasi. Saat kokonaisvaltaista tilitoimisto-
palvelua yritystoimintasi tueksi!

Huolehdimme yrityksesi:
• Kirjanpidot • Maatalouskirjanpidot
• Palkanlaskennat • Neuvontapalvelut

Suksitie 6 A, 91800 Tyrnävä
Puh. 08 563 8000, fax 545 1897

etunimi.sukunimi@laskentatoimi.net
www.laskentatoimi.net

• kalkin levitystä
• maansiirto- ja turpeennostourakointia

puh. 0400 381 261, 0400 895 173
jarmo.tauriainen@jturakointi.fi

J.T
URAKOINTI OY

Putkirusila Oy
• LVI-asennukset • LVI-urakoinnit

• Alan tarvikkeet

Kylmäläntie 67, 91800 Tyrnävä

Teemu 040 555 2657
rusila@dnainternet.net

Siemenperunakeskuksella 
Tyrnävällä etsitään kaiken ai-
kaa keinoja haitallisten mikro-
bien välttämiseksi. Viimeisin 
innovaatio siinä tuotekehit-
telyssä on siemenperunoiden 
kasvattaminen ilmassa roi-
kuttamalla. Mukuloiden mo-
nistamista maassa siirretään 
sukupolven verran.

Puhtain siemenperuna 
saa alkunsa koeputken sterii-
lissä ympäristössä. Kun sie-
menperunoita pitäisi alkaa 
monistamaan laboratorion 
ulkopuolella, riskit kasva-
vat. Kasvumaassa odottavat 
monenmoiset luonnon mik-
robit. 

Varmimmin haitalliset 
mikrobit voidaan välttää, 
kun kasvuympäristön kaikki 
muuttujat ovat tarkassa kont-
rollissa - siispä ensimmäisen 
sukupolven siemenperuna 
on saatava pois avomaal-
ta, jonne kasvuympäristön 
kontrollia ei koskaan voi 
kattavaksi saada.

Nyt Suomen Siemenperu-
nakeskuksen laboratoriossa 
Tyrnävällä siemenperunoita 
monistetaan pöydillä, joiden 
alla olevassa pimeässä kam-
miossa perunanmukulat 
roikkuvat vapaasti ilmassa. 

Siemenperunakeskuksen 
tuotekehittelyä:

Laadukkain siemenperuna 
kasvaa ilmassa roikkuen

Ilmassa on  
kasvuvoimaa
– Tämä aeroponinen kas-
vatusmenetelmä on aivan 
uusi. Kasveja ei istuta kas-
vuturpeeseen, vaan ilmaan. 
Juurilla on pimeä tila alla, 
ja varret kasvavat ylös va-
loa kohti. Ohut ravinnerikas 
sumu ohjataan juurille. Näin 
pystytään säätämään hyvin 
tarkoin, että siemenperunat 
saavat oikean määrän ra-
vintoa oikeaan aikaan, Sie-
menperunakeskuksen tuo-
tantopäällikkö Jukka Pekka 
Palohuhta selvittää.

Palohuhdan mukaan 
uudella menetelmällä on 
monia merkittäviä etuja. En-
sinnäkin kasvi pysyy hyväs-
sä tuottokunnossa pitkään, 
huomattavasti kauemmin 
kuin turpeessa kasvatettuna. 

Kasvukammiossa muku-
lat ovat helposti poimittavis-
sa. Sopivaan noin 20 - 25 mm 
mittaan ehtineet mukulat 
poimitaan viikoittain varo-
vasti käsin pois. 

Silloin suuret mukulat ei-
vät ”varasta” perunakasvin 
kasvuvoimaa. Kasvuravin-
teet jäävät pienten mukuloi-
den hyväksi, kun ylikokoisia 

mukuloita ei pääse kasva-
maan. 

– Jos isoja ei kerättäisi 
pois, pienet eivät enää kas-
vaisi. Kasvi pysyy tuotto-
kunnossa kuukausien ajan, 
joten yhdestä perunanvar-
resta saadaan tavaton mää-
rä mukuloita. Nyt tuotto 
jakaantuu pitkälle ajalle ja 
hyvin runsaana.

Monilla lajikkeilla SPK:lla 
on saatu jopa 50 - 80 muku-
laa per kasvi, kun turpeessa 
kasvatettuna yhden varren 
tuotto olisi viidestä kahdek-
saan mukulaa. 

Taito-tietoa  
vientiin asti 
Uusi aeroponinen eli ilma-
kasvatusmenetelmä vaatii 
tarkkasäätöistä teknologiaa 
ravinteiden sumutukseen. 
Tutkimusaiheisiin kuuluu 
myös teknologian varmuu-
den maksimoiminen. Jos 
laitteisiin tulisi vikaa, niin 
juuret voisivat kuivua nope-
asti. Tutkittavaa riittää vie-
lä myös eri lajikkeiden kas-
vurytmin selvittämisessä.

Perinteinen siemenpe-
runan kasvatustapa on yhä 
pääroolissa SPK:lla. – Tänä 
vuonna aeroponista kasva-
tusta lisätään viimevuotises-
ta, Palohuhta kertoo.

Siemenperunakeskuksen 
tietotaidolle on myös vien-

tiä. Yritys on mukana mm. 
Tansanian perunaviljelyn 
kehittämisprojektissa. Myös 
siellä on suuria odotuksia 
aeroponisesta siemenpe-
runatuotannosta. Afrikan 
oloissa mikrobiriskit ovat 
vielä suuremmat kuin viile-
ässä Pohjolassa. SPK:n tieto-
taitoa tarvitaan Tansaniassa 
sekä siemenperunan että 
koko perunantuotannon jär-
jestämiseen.

Esko Leipälä

Ensimmäisen sukupolven tasalaatuisimmat siemenperunat 
kasvavat ilmassa vapaasti kasvatuskammioissa roikkuen. 
Uusi aeroponinen siemenperunoiden kasvatusmenetelmä on 
osoittautunut SPK:n testeissä erittäin lupaavaksi. 

Aeroponinen siemenperunan kasvatusmenetelmä mahdollis-
taa moninkertaisen tuotantomäärän SPK:n rajallisissa kasvi-
huonetiloissa. Seuraavaksi nämä ilmassa kasvatetut mukulat 
istutaan jo maahan, SPK:n tuotantopäällikkö Jukka Pekka Pa-
lohuhta näyttää.

SPK:n aeroponista siemenpe-
runankasvatusta alta… 
... ja päältä

TYRNÄVÄN VESIHUOLTO
Käyntiosoite	Tupostie	12,	91800	Tyrnävä
Puhelinnumerot:
-	toimistonhoitaja	Anja	Keränen	08-5451	355,	040	1562	711
-	toimitusjohtaja	Kalevi	Sarsila	08-5451	332,	0500	386	107
-	vv-laitoksenhoitaja	Markku	Pihlajaniemi	0400	201	155
-	laitoksenhoitajan	sijainen	J-P	Patala	0400	292	108
-	päivystys	0400	386	198
-	fax	08-386	905
Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@tyrnavanvesihuolto.fi

• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

TYRNÄVÄN MYLLY

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ

Rehu- ja leipäviljan jauhatus, 
myös asiakkaan omasta viljasta
Tiedustelut ja tilaukset (08) 5451 203
Janne Matinlauri 0400 884 079

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna
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Pohjoisen kantaperunan toi-
mitusjohtaja Antti Hintik-
ka kertoo, että yrityksellä 
on käynnissä investointeja, 
joissa painotetaan tuotekehi-
tykseen lähempänä tuotteen 
lopullista kuluttajaa. Peru-
nan ja korkealaatuisen sie-
menperunan tuottaminen on 
edelleen suuri osa toimintaa, 
mutta perunasta halutaan 
tehdä nykyaikaisempia tuot-
teita tämän päivän kulutta-
jille.

- Tavoittelemme saman 
tyylistä muutosta kuin 
maitoteollisuudessa tapah-
tui vuosikymmeniä sitten. 

Kehitellymmällä tuotteella  
saadaan parempi hinta perunalle

Ennen kaupassa oli kahta 
erilaista maitotuotetta ja ny-
kyään marketista löytyy yli 
sata. Nyt kuluttaja voi valita 
pidemmälle jalostetun tuot-
teen, joka sopii parhaiten hä-
nen mieltymyksiinsä. Tähän 
malliin panostamalla saam-
me perunalle paremman 
hinnan, kertoo Hintikka.

Yksi tuotekehityksen 
muodoista on Kantaperunan 
osakkuusyhtiön Pohjolan 
Perunan uusi toimintamalli 
Fazerin Amica-ravintoloiden 
kanssa. Pohjolan Peruna toi-
mittaa ravintoloille esikyp-
sennettyjä perunatuotteita, 

jolloin ravintolan työnteki-
jöille jää enemmän aikaa pa-
nostaa esimerkiksi asiakas-
palveluun.

Pohjoisen kantaperunan 
24 sopimusviljelijästä noin 
puolet on Tyrnävältä. Vilje-
lijöiden lisäksi yritysryhmä 
työllistää noin 30 henkilöä, 
joista Tyrnävällä työsken-
telee arviolta 15. Antti Hin-
tikka kertoo, että Tyrnävän 
osuus puhtaan sertifioidun 
siemenperunan tuotannossa 
on kasvussa. 

Tyrnäväläiset ovat pe-
rinteisestikin ylpeitä peru-
noistaan, mutta pottupitäjän 

Pohjoisen Kantaperunan toimitilat 
Tyrnävällä osoitteessa Leppiojantie 11.

Suomen Ekotalot Oy:llä on osaamista
energiaa säästävistä järjestelmistä

Suomen Ekotalot Oy:n maahantuoman hybridivaraajan 
asentamista ovet eivät rajoita, Ekotalot Oy:n energia- ja tuo-
te-ekspertti Holger Heinrich näyttää. Hybridiä järjestelmässä 
on se, että voit käyttää mitä tahansa lämmönlähdettä niin 
käyttövedeksi kuin lämmitykseenkin.

laatu on tunnustettu myös 
kansainvälisesti. Tyrnävän 
ja Limingan viljelysmaat 
lukeutuvat yhdeksi Euroo-
pan Unionin viidestä High 
Grade –alueista. Se tarkoit-
taa sitä, että alue on saanut 
EU:n hyväksymän statuk-
sen korkealaatuisen peru-
nan tuotantoalueena, jolloin 
myös laadun ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen kohdistuva 
valvonta on kovempaa. Sta-
tus on merkittävä erityisesti 
viennin kannalta.

Jenny Kärki

Antti Hintikka on Pohjoisen Kantaperunan toimitusjohtaja.

Tyrnävän Yrittäjät ry
Liity jäseneksi     www.yrittajat.fi

Nykyaikaisen energiaa sääs-
tävän lämmitysjärjestelmän 
asentaminen onnistuu van-
haankin taloon, vaikka tilaa 
uudelle suurelle varaajalle 
rakennuksessa ei olisikaan. 
Tyrnäväläisen Suomen Eko-
talot Oy:n markkinoiman 
varaajan voi upottaa vaik-
ka maahan saunan lauteiden 
alle. 

Edes 800 litran suuriko-
koisen varaajan asentaminen 
monen oven taakse talon pe-
rimmäiseen nurkkaan ei ole 
enää ongelma. Suomen Eko-
talot Oy:n maahantuoman 
saksalainen varaaja koostuu 
elementeistä, jotka asen-
nusvaiheessa voidaan kan-
taa paikalle osa kerrallaan. 
Metrin levyisen ja ovea kor-
keamman varaajan suurin 
yksittäinen elementti mah-
tuu 80 sentin ovesta sisään. 

Näitä Rikutec-muoviva-
raajia on kooltaan 300 litras-
ta 800 litraan. Muovilla on 
muutamia kiistattomia etu-
ja. Koska muovi ei ruostu, 
niin varaaja voidaan upottaa 
vaikka maahan rakennuksen 
alle, kunhan vain varaajan 
hattu ja putkiliitokset jäävät 
maanpinnan yläpuolelle. 

Toinen merkittävä etu on 
lämmöneristys. Ensi vuonna 
EU-direktiivit vaativat kai-
kille varaajille määriteltä-
väksi energialuokan samaan 
tapaan kuin esim. jääkaa-

peille ja pakastimille. Riku-
tec-varaajan energialuokka 
on A+, kun taas tavallinen 
teräsvaraaja on yleensä luo-
kassa C, ja parhaimmillaan-
kin luokassa B. Lisäksi Näi-
den varaajien kestoiäksi on 
luvattu 50 vuotta. 

Suomen Ekotalot Oy:n 
varaajat ovat ns. hybridi-
varaajia. Yksi ainoa varaaja 
tuottaa lämmön sekä käyt-
töveteen että lämmitykseen. 
Lämmönlähteenä voi olla 
Ekotalon takkavesilämmi-
tys, aurinkolämmön talteen-
ottoon sopivat tyhjiöputki-
keräimet, tai öljy, pelletti tai 
puu.

Yrittäjä Mikko Kukkoho-
vi Suomen Ekotalot Oy:stä 
korostaa, että missään vai-
heessa rakentajan ei tarvit-
se sitoutua yhteen ainoaan 
lämmityslähteeseen. Yhdes-
sä päivässä lämmönlähde 
voidaan vaihtaa vaikkapa 
öljystä pellettiin. Silti rinnal-
la voidaan pitää myös muita 
lämmönlähteitä. Lämpö voi-
daan ottaa vaikka takan pii-
pusta tai jälkiasennettavasta 
aurinkokeräimestä.

Lopullinen hyöty hy-
bridivaraajista otetaan sää-
timellä. Kun perinteisesti 
joka lämmönlähteelle ja 
käyttökohteelle on olemas-
sa oma säätimensä, tässä 
tuotesarjassa kaikki säädöt 
ja ohjaukset tapahtuvat sa-

masta kämmenen kokoisesta 
LCD-taulusäätimen neljällä 
painonapilla. Yhteen sääti-
meen voidaan kytkeä useita 
lämmönlähteitä, useita lat-
tialämmityspiirejä ja vaikka 
neljä erillistä varaajaa. 

Suomen Ekotalot Oy:n kai-
kille tuote-edustuksille yh- 

teisenä nimittäjänä on ener-
giaa säästävät järjestelmät. 
Niihin kuuluvat myös te-
hokkaat ja säädettävät ko-
din LED-valaistukset. Yhti-
ön aputoiminimenä onkin 
Arctic LED Design. Sen tuo-
teohjelmaan kuuluvat myös 
yhtiön omaa tuotantoa ole-
via valaisimia.

Saksassa Rikutec on jo 
pitkään käytössä ollut tuo-
temerkki. Sen ominaisuu-
det on käytännössä testattu. 
(EL) 
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Hannuksen Piilopirtin pi-
hapiiriin valmistuu tänä ke-
väänä sauna- ja kokoustila. 
Talon isännän Heikki Han-
nuksen rakentamistavan 
tuntevat voisivat sanoa, että 
tietenkin hirrestä, kuinkas 
muuten.

Laajennusosa valmistuu 

Hannuksella rakennetaan 
lisää - tietenkin hirrestä

Hannuksen Piilopirtin yli uusi sadan neliön kokous- ja saunatila on sekin rakennettu hirres-
tä. Rakentamistyylistään tiukasti kiinni pitävä Heikki Hannus esittelee tässä uudisrakennuk-
sen saunatilojen tuppeen sahattujen haapalautojen luonnonkauneutta.

päärakennusta vastapäätä 
rantatörmän äärelle. Samalla 
paikalla oli ennen pieni hir-
simökki, mutta se siirrettiin 
uudisrakennuksen tieltä tien 
varteen. Kokous ja juhlati-
laksi tarkoitetun rakennuk-
sen tilan ruokahuolto hoituu 
läheisen päärakennuksen 

puolelta. 
Kesäjuhlissa uudisraken-

nuksessa on tilaa 60-70 hen-
kilölle, jos katettu lasitettu 
terassi otetaan myös käyt-
töön. Talon pohjoinen pää-
ty on yhtä suurta juhlasalia. 
Toisessa päädyssä on tilavat 
saunat miehille ja naisille. 

Maatalouskoneiden museo  
valmistuu talkoovoimalla
Tyrnävän Kotiseutuyhdis-
tyksellä on meneillään poik-
keuksellisen suuri hanke, 
jonka tavoitteena on raken-
taa Kotiseututalon alueelle 
vanhan ajan maatalousko-
neiden ja työkalujen museo-
halli. Noin 350 neliömetrin 
kokoisen hallin hinnaksi tu-
lisi arviolta 131 000 euroa, 
mikä on pienen yhdistyksen 
mittakaavassa valtava han-
ke.

Halli on valmistuessaan 
yksi Pohjois-Pohjanmaan 
suurimmista, ja rakennus-
prosessin aikana luotetaan 
talkootyön voimaan. Tal-
koot on aloitettu jo vuoden 
2010 puolella ja viime vuo-
teen mennessä tehtiin perus-
tukset, rungot, kattoristikot, 
aluskatteet, ulkolaudoitus ja 
kattaminen. Lisäksi on asen-
nettu ristikot ja ikkunat.

Rakennus on päällisin 
puolin lähes valmis. Ensi 
kesänä rakennus maala-
taan, rakennetaan lattia ja 
seiniin laitetaan sisäpinta. 
Kustannuksia on siten tie-
dossa aikalailla. Hankkeen 
rahoitus yritetään saada täy-

teen yhdistelemällä euroja 
pienemmistä lähteistä. Koti-
seutuyhdistys on järjestänyt 
haaste-keräykset niin yksi-
tyisille kuin yrityksille.

Tähän mennessä Tyrnä-
vän kunta on tehnyt mer-
kittäviä tarvikelahjoituksia, 
mm. tukkeja, kattoristikoita, 
ikkunapokia, perustuskiviä 
ja antanut käyttöön työnte-
kijöidensä työtä. Myös Tyr-
nävän seurakunta lahjoitti 
ison määrän tukkeja.

Monet yritykset ovat 
osallistuneet myymällä tar-
vikkeita tai osaamistaan 
hankkeeseen merkittävillä 
alennuksilla niissä tapauk-
sissa, joissa tarve on ylittänyt 
talkootyön mahdollisuudet. 
Yritykset ovat osallistuneet 
hankkeeseen kiitettävällä in-
nokkuudella ja niiltä on saa-
tu haastekeräyksellä lukuisia 
lahjoituksia arvoltaan 100-
3000 euroa. Merkittävimmät 
”alennukset” ovat olleet jopa 
tuhansia euroja. Kotiseutu-
yhdistyksessä arvostetaan 
yritysten panosta valtavasti 
ja panostus on otettu kiitol-
lisuudella vastaan

LC Tyrnävän osuus hank-
keeseen on ollut merkittävä. 
Talkoisiin on osallistunut eri 
vaiheissa eri pituisia jaksoja 
useita leijonia ja  ovat myö-
tävaikuttaneet avun saami-
seen eri tahoilta. Rakennus-
tarvike- ja rahalahjoituksia 
on saatu myös yksityisiltä 
henkilöiltä.

Ennen rakennuksen val-
mistumista on vielä paljon 
tekemättä. Talkootyötä ja 
rahaa tarvitaan vielä noin 
20.000 euroa. Kotiseutuyh-
distys kutsuukin kaikkia 
kynnelle kykeneviä keväällä 
alkaviin maalaus- ja lattia-
talkoisiin. Rahalahjoitukset 
olisivat luonnollisesti myös 
mieluisia. Pienistä puroista 
syntyy isot virrat.

Kaikki haasteeseen lah-
joituksilla osallistuneet saa-
vat nimensä rakennettavan 
rakennuksen seinälle val-
mistuvaan muistolaattaan. 
Kesää 2012 kohti aloitetaan 
yhdistyksen toimesta kartoi-
tus mahdolli-sista koneiden 
lahjoittajista, jotka saavat 
nimensä näkyviin esille lai-
tettuihin koneisiin.

Eero Ylilauri
Rakennustoimikunnan 
puheenjohtaja

Kuva rakennuksen alkuvai-
heesta kattoristikoiden nos-
totalkoista, josta voi saada 
vaikutelmaa hankkeen koos-
ta. Yritysten panos lahjoituk-
sien, tavara-alennusten ja 
talkootyön puolella on mer-
kittävä. 

Pari kylpytynnyriä ja savu-
sauna liittyvät luontevasti 
kokonaisuuteen.

Talon hirsirungon on ra-
kentanut Hannuksen sama 
tuttu luottorakentaja, kuin 
monet muutkin pihapiirin 
rakennukset, Timpan Kurki-
hirsi Pudasjärveltä. Sisätilois-
sa saunan puolella luonnon-
puuta on käytetty seiniinkin. 
Omilta mailta kaadetut haa-
papuut on sahattu tuppeen 
laudoiksi. Lopputulos on 
ei-niin-tavanomainen, mutta 
silmälle mukava. Heikki on 
tyylilleen uskollinen. 

Saunoista ei Hannuksen 
Piilopirtillä aivan äkkiä tule 
pula. Nyt niitä on valmiina 
seitsemän ”tavallista” sau-
naa ja yksi savusauna. Ensi 
syksynä on molempia vielä 
yksi enemmän.

Leuto talvi teki hyvää tä-
män vuoden asiakasvirroil-
le. Uudisrakennusta päästiin 
rakentamaan arvioitua pi-

tempään, ja talo valmistuu 
etuajassa ennen kesää. Tiloja 
onkin varattu kokouskäyt-
töön jo toukokuun alusta 
alkaen.

Majoituskapasiteetti 
hyvin käytössä

Viime kesänä Hannuksen 
Piilopirtti pystyi majoitta-
maan 200 marjanpoimijaa, 
jotka tulivat ”yllätysvierai-
lulle” näille seuduille. Majoi-
tukseen oli käytössä Kolmi-
kannan koulun tilat. Lapin 
marjamaat olivat niin köy-
hät, että thaimaalaiset mar-
janpoimijat Suomeen tuonut 
yritys vaihtoi maisemaa ja 
tuli Pohjanmaalle. Heikkiin 
poimijat tekivät syvän vai-
kutuksen ahkeruudellaan. 

Piilopirtin päätilan ma-
joitustiloissa on myös ollut 
siinä määrin yöpyjiä, että 
majoituskapasiteetin käyttö-
aste on ollut suoraan sanoen 

hyvä, Heikki myöntää. Haas-
tatteluhetkellä maaliskuun 
lopulla yöpyjinä oli kym-
menkunta rakennusmiestä 
ja toinen samankokoinen 
joukko Biowatin komennus-
miehiä. Isoja työporukoita 
on riittänyt majoitettavaksi 
läpi vuoden. 

Kaikkiaan päärakennuk-
sen pihaympäristössä majoi-
tustiloja Hannuksen Piilopir-
tillä on liki 60 vuodepaikkaa, 
ja lisävuodepaikoilla sen yli-
kin. Majoitustilarakennukset 
uppoavat maisemaan niin, 
ettei yrityksen mittakaavasta 
ensisilmäyksellä saa alkuun-
kaan oikeaa kuvaa. Katsoi-
pa tontilla mihin suuntaan 
tahansa, niin tätä ei voi olla 
huomaamatta: rakennus 
kuin rakennus, hirttä sen 
olla pitää. Se on talon tyyli, 
joka pitää.

Esko Leipälä

Yrittäjä
Haluatko tuotteesi / palvelusi 

kännykään tai webiin?

Etsitkö sille tekijää ja osaajaa?

Valitse kumppaniksesi:

Tracker SoftWare Oy on oulunsalolainen ohjelmistotalo, 
joka on useiden erinomaisten matkapuhelin- ja 

web-palveluiden tuottajana. 
Sinun ei tarvitse osata, riittää että sinulla on idea 

ja autamme sinua ideasi jalostamisessa 
tuotteeksi ja palveluksi.

Ota yhteyttä:
www.trackersw.com

08-521 9000
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Sisustusliike White Coast  Kirkkotie 16, Tyrnävä  
P. 040-5149882 • Myymälä avoinna la 10-13

saapunut!
Kevätuutuuksia

Olemme mukana Tyrnävän 
Siemenperunamarkkinoilla 14.4.

Tule katsomaan markkinatarjouksemme!
Tarjouksessa mm. tekstiilejä, valaisimia…

Tilaa tuotteet suoraan kotiisi
www.whitecoast.fi

Tervetuloa - Kirkkotie 16, puh. (08) 562 9500

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

RUOKAKAUPPA TÄYNNÄ 
HERKKUJA ARKEEN JA JUHLAAN!

Olemme mukana 
Siemenperunamarkkinoilla 14.4. ! 

Tervetuloa kalakaupoille!
Kalavalikoimaa parhaimillaan!
TALON OMAT KALATUOTTEET: 
- SAVULOHET
- LOIMULOHET
- GRAAVILOHET
- KYLMÄSAVULOHET
- PAISTETUT MUIKUT 

www.k-maatalous.fi

HUHTIKUUN KÄRKITARJOUKSET

KEVÄT-
MARKKINAT

Oulussa

Pe 20.4.
klo 10-15

Tervetuloa!

Tikkasentie 4, 90410 Oulu, puh. 010 8350 280 • Paavolantie 21, 92500 Rantsila, puh. 010 8350 210
K-MAATALOUS V-P TOLONEN OY Palvelemme Oulu: ma-pe 9-17, la 9-14

Rantsila: ma-pe 8-17, la 8-14

Hinnat (sis. alv) ovat voimassa 30.4.2012 asti tai niin kauan kuin varattu erä riittää. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintaan.

Rengassokka
9,5 mm
(50 kpl/pss)

9,90/pss

Hinta ilman 
Plussa-korttia 12,-

S-piikin kärkiterät
25 kpl/pkt
Mitat: 6x38x210
Mm. pakkaus sisältää pultit 
ja mutterit. Pahvilaatikossa.

Hinta ilman 
Plussa-korttia 48,-

43,-/pkt

S-piikki
10x45mm
Sopii mm. potila-äkeisiin

23,70/kpl

Hinta ilman Plussa-
korttia 26,30

Neste MP Grease
10x400g
Ajoneuvojen yleisvoitelurasva
ympärivuotiseen käyttöön
Alustavoitelu ja pyöränlaakerirasva

25,70/pkt
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Julkinen sektori on valtaisa hankkija. On esitetty arvioi-
ta, joiden mukaan valtio, kunnat ja seurakunnat hankki-
vat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluita tai teettä-
vät urakalla rakennushankkeita vuositasolla reilun 22,5 
miljardin euron arvosta. Markkinoilla liikkuvat siis isot 
rahat. Jotta raha kiertää säädyllisellä tavalla, pelisääntö-
jen on oltava kohdallaan ja kaikkien tiedossa. Julkisten 
hankintojen tekemistä sääntelevät Suomessa hankinta-
lait ja Euroopan Unionin hankintadirektiivit. Pääperi-
aatteena on avoimuus, tasapuolisuus, ehdokkaiden ja 
tarjoajien syrjimätön kohtelu sekä julkisuus. Olemassa 
olevat kilpailumahdollisuudet tulee käyttää. 

Reilun kahdenkymmenen miljardin hankintapotti ei 
luonnollisesti kerry yhdestä purosta. Sen sisään mahtuu 
tuhansia erilaisia osto- ja tilaussopimuksia, tuhansien 
vastuuihmisten valmisteluprosesseja ja lopulta tuhannet 
hankintapäätökset. Jokainen hankinta vaatii oman har-
kinnan, valmistelun ja päätöksen. Ja jokainen päätös vai-
kuttaa tavalla tai toisella ympäröivään yhteiskuntaan, 
muun muassa alueen yritysten toimintaedellytyksiin. 
Parhaimmillaan prosessi tukee kasvua ja kehittymistä, 
pahimmillaan se näivettää ja vie jopa toimintaedelly-
tykset paikalliselta yritykseltä. Kyse on siis kriittisestä 
menestystekijästä, olipa näkökulma sitten tilaajan tai 
tuottajan. Onnistunut prosessi hyödyttää molempia, ja 
päinvastoin. Ei siis ihme, että asiaan on kiinnitetty viime 
aikoina kasvavaa huomiota. 

Päätöksenteon yritysvaikutukset näkyviin
Julkisyhteisöjen, erityisesti kuntien päätöksenteon 

vaikutuksia yritystoimintaan halutaan arvioida ny-
kyistä paremmin – etupainotteisesti, systemaattisesti ja 
kattavasti. Tavoite on ymmärrettävä. Yritystoiminnan 
toimintaedellytysten tukeminen ja mahdollisuuksien 
luominen ovat kunnan keskeistä tehtäväkenttää. Eikä 
kyse ole vain hankinnoista. Monet kuntien päätökset 
ja linjaukset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityk-
siin. Se, millaista koulutuspolitiikkaa, asuntopolitiikkaa 
tai vaikkapa kaavoituspolitiikkaa kunta noudattaa, voi 
vaikuttaa merkittävästi myös alueen elinkeinoelämän 
menestymiseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa val-
mistelua päätöksenteon vaihtoehtoihin ja muun ohella 
myös niiden yritysvaikutuksiin kiinnitetään huomiota, 
sitä parempaan kokonaislopputulokseen prosessissa 
edetään. Voittajia ovat kaikki.

Tyrnävän kunta lähtee strategiassaan siitä, että pää-
töksenteko palvelee alueen elinkeinotoimintaa, on yri-
tyslähtöistä ja yritysmyönteistä. Siksi kunta on ottanut 
vuoden alussa käyttöön työkalun, jolla se kykenee ar-
vioimaan päätöksenteon yritysvaikutuksia nykyistäkin 
systemaattisemmin ja paremmin. Tavoitteena on ollut 
rakentaa kevyt ja ketterä, mutta läpinäkyvä ja riittävä 
prosessi läpivalaisemaan päätösten yritysvaikutukset. 
Koska asia on yksinkertainen, toimintamallikin halu-
taan sellaisena pitää. Byrokratiasta ja raskaista lomake-
nipuista ei tässäkään asiassa ole kuin haittaa.

Yritysvaikutusten arvioinnin lanseeraaminen osaksi 
päätöksenteon arkea on kansallisesti merkittävä hanke. 
Se tulee kehittämään suomalaista päätöksentekokulttuu-
ria lähivuosina suotuisaan suuntaan. Etukäteisarviointi 
kitkee negatiivisia vaikutuksia ja edesauttaa optimoi-
maan päätösten myönteisiä vaikutuksia. Vaikuttavuu-
den arviointia tuleekin harjoittaa nykyistä enemmän 
kaikessa päätöksenteossa. Näin moni kipeä ja pitkiäkin 
jälkiseuraamuksia aiheuttava miina saadaan raivattua 
polkemisen sijaan.

Tuomas Lohi, FT
Kunnanjohtaja, Tyrnävä

Yrittäjyysilta Tyrnävällä
Tyrnävän kunta järjestää tyrnäväläisten yrittäjien ja yrittäjyys-
toimikunta yhteisen yrittäjyysillan 15.5.2012 Hannuksen pii-
lopirtillä. Yhtenä illan teemoista on kunnan yrittäjyysimagon 
kehittäminen ja asiaa alustamaan on pyydetty entinen kansan-
edustaja Kyösti Karjula. Tilaisuuteen ovat tervetulleita keskus-
telemaan niin yrittäjät kuin järjestöpuolen toimijatkin, kertoo 
Tyrnävän kunnan työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Math-
lin.

- Kunta elää yrityksistään, joten toiminnan tukeminen konk-
reettisesti on hyvin tärkeää. Voisiko kunta olla esimerkiksi 
mukana järjestämässä koulutuksia yrittäjille tai auttaisiko rek-
rytointitapahtumien järjestäminen, joista pienetkin yritykset 
voisivat tiedustella työntekijöitä – myös sijaisuuksia ja seson-
kiaikoja varten, pohtii Mathlin.

Sanna Mathlin valittiin työnsuunnittelijaksi TE-toimiston 
kautta, kun hän oli valmistunut Lapin yliopistosta hallinto-
tieteiden maisteriksi. Viime vuoden helmikuussa työnkuvaa 
laajennettiin elinkeinosuunnittelulla. Syventyäkseen yrittäjyy-
den ytimeen, Mathlin on osallistunut yrittäjän ammattitutkin-
toon johtavaan koulutukseen, ja tänä keväänä hänen on määrä 
myös valmistua. Koulutuksen tuoman osaamisen kautta on tar-
koitus tarjota yritystoiminnasta haaveileville ensitason tukea ja 
auttaa heitä esim. liikeidean arvioinnissa tai tarjouspyyntöjen 
tekemisessä. Jos yrittäjällä itsellään ei ole aikaa jonkin asian 
selvittämiseen, voi työ- ja elinkeinosuunnittelijalta auttaa myös 
siinä. Tyrnävän kunta edelleen ostaa Oulun seudun Uusyri-
tyskeskukselta neuvontapalvelua uusien ja vasta perustettujen 
yritysten käyttöön. 

Jenny Kärki

Eräs yrittäjyysilla-
nillan teemoista on 
kunnan yrittäjyy-
simagon kehittämi-
nen ja asiaa alusta-
maan on pyydetty 
entinen kansan-
edustaja Kyösti 
Karjula
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Tietoja tonteista antavat: 
rakennustarkastaja Jari Häkkinen, puh. 050-4169 922 
tai palvelusihteeri Teija Mikkonen, puh. 044-4971 051
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ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY
Mäkelininkatu 15, 90100 Oulu p. 08-564 0400, fax 08-564 044
e.mail: toimisto@ylipahkala

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

Lähivirkistysalue.

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

Alueelle voidaan sijoittaa palo- ja pelastuslaitos.

1 as Luku ilmoittaa tontille sallittujen asuntojen lukumäärän.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT:

Ohjeellinen vesialue.

Yleisen tien alue.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

laadulle erityisiä vaatimuksia.
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan

Ohjeellinen rakennusala.

w

Johtoa varten varattu alueen osa.

Tyrnävän kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.4.2006 , §24.

Kadun nimi.

TYRNÄVÄ, Nipsingin alue
TEOLLISUUSKYLÄN ASEMAKAAVA
13.2.2006 1 : 2000

Kaavamerkintöihin on tehty kunnanvaltuuston 20.4.2006 hyväksy-

misen jälkeen vähäinen tekninen muutos (kaavtmk esitys 24.10.2006

§ 54, khall hyv. 31.10.2006 § 272).

Kaavakarttaan on tehty vähäinen tekninen muutos ehdotuksen

nähtävilläolon 22.2.-23.3.2006 jälkeen.

Teollisuustontteja vapaana 
Paavolankankaan ja Nipsingin teollisuusalueilla 

Syrjäytymisvaarassa olevien nuor-
ten tukemiseksi Tyrnävällä on 
aloitettu nuorten työpajatoimin-
ta v.2011 toukokuussa. Pajan tar-
koituksena on tukea nuoria alle 
29-vuotiaita mm. arjenhallintatai-
doissa ja vahvuuksien löytämisessä 
sekä auttaa koulutukseen ja työhön 
hakeutumisessa. Pajatoimintaan si-
sältyy työ-, yksilö- ja ryhmäval-
mennusta. Yhtenä työvalmen-
nuksen keinona on ollut kahvilan 
pyörittäminen. Jatkossa valmen-
nusta kehitetään enemmän nuor-
ten omista lähtökohdista käsin.

Työpajalta lähtevät nuoret tule-
vat saamaan mukaansa kokemuk-
sien lisäksi myös osaamistodis-
tuksen. Siihen on kirjattu nuoren 
vahvuuksia ja osaamisen alueita, 
mitkä ovat tulleet esiin pajajakson 
aikana. Osaamistodistus auttaa 
nuorta töihin hakeutumisessa, jos 
muuta työkokemusta on vähän ja 
toimii ikään kuin suosituksena työ-
elämään hakeuduttaessa.

Nykyään ammattikoulutuksen 
suosio on kasvanut lukio-opetuk-
sen kustannuksella. Tästä johtuen 
ammattikouluihin on yhä vaike-
ampi päästä, kun sisäänpääsypis-
teet ovat korkealla. Syrjäytymisen 
vaarassa on erityisesti ne nuoret, 
joiden päättötodistuksen arvosa-
nat eivät riitä pääsemään amma-
tilliseen koulutukseen. Yhtenä 
vaihtoehtona tällaisille nuorille on 
pajatoiminta. Työharjoittelusta on 
myös mahdollista saada lisäpistei-
tä yhteisvalintaan.

Aikaisemmin nuorten työpajal-
la muutaman kuukauden harjoit-

Nuorten työpajatoiminta Tyrnävällä
telussa ollut Joni Laurila käy toi-
sinaan tervehtimässä pajalla. Nyt 
nuori mies on löytänyt oman alansa 
pariin ja toimii lastenhoitajana Jär-

venpäässä. Ala tuntuu niin omalta, 
että hän on päättänyt hakeutua uu-
della asuinpaikkakunnallaan jopa 
lähihoitajakoulutukseen.

- Uskon että nuorten työpajaan 
osallistuminen avasi silmiä sille, 
mitä oikeasti haluaa tehdä. Ja mu-
kavaahan täällä oli. Kyllä Tyrnä-

vällä tulee edelleen käytyä ja aina 
pistäytyessäni teen myös viikon-
lopputöitä dj:nä paikallisessa ra-
vintolassa, kertoo Laurila.

Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlinin kanssa Nuorten työpajan tiloja Vanhatie 3:ssa on katselemassa Joni Laurila, joka on myös osallistunut 
Nuorten työpajatoimintaan.
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Koulutie 12, 91800 TYRNÄVÄ p. (08) 5451 876, fax (08) 5451 976
www.rautasuotula.fi     AVOINNA ARK. 8-17, LA 9-13

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

EI HAAVASUOJA

9,90 pll

Suojaa tällä puiden ja pensaiden
leikkuuhaavat, jalostuskohdat,
myyrän jyrsimät, jäniksen järsimät 
ja elämän kolhimat. Edistää 
vaurioiden tervehtymistä.

KEVÄTRUISKUTE
SUN 7E 11

9,90
pll

Markkinatarjouksia

PUUTARHAN 
KEVÄTTÖIHIN

RETKIKIRVES/PUUKKO/
OTSALAMPPU-

SETTI

34,90VAIN

Markkinapäivän 
14.4. tarjous
Fiskars 
oksasakset 
värilajitelma 
vain

8,90
(ovh) 12,50

tarjous voimassa vain 
markkinapäivänä 14.4

Markkinatarjouksia

RAKENNUSPALVELU 
RKM OLAVI OJANPERÄ

>> Valvonnat
>> Vastaavan työ-
 johtajan tehtävät

Jyväskyläntie 98
91930 Ala-Temmes

p. (08) 384 828
0400 878 474

olavi.ojanpera@dnainternet.net

Sienikuja 5, 90650 Oulu  |  Fax (08) 530 7984  |  Avoinna: ma-pe 8.00-16.30

333 335
Päivystys 24h

www.lasipalvelu.

Ikkunakorjauksia kaikkina 
vuorokauden aikoina

LASIPALVELUOy

• Ikkuna- ja ovilasit 
• Liukuovet
• Eristyslasivalmistus, kiireelliset   
   lyhyellä toimitusajalla
• Peilit 
• Lasihiontaa, lasityöstöt

Jarmo Tolonen
puh. 010 7684901

jarmo.tolonen@agrimarket.fi

www.oulunseudunsahko.fi

ASIANAJOTOIMISTO ISOLUOMA

Asianajajat, varatuomarit
Toni Isoluoma, Pirjo Isoluoma

ja Kari Pikkarainen

Kirkkokatu 11 A 3, 90100 Oulu
Puh (08) 534 7700, fax (08) 311 6632

toimisto@isoluoma.fi

Sinun asiasi on meidän asiamme!


