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Ohjelma:
9.00  markkinoiden avaus: 
 Kunnanjohtaja Vesa Anttila
9.30  Koko perheen jumppahetki torilla
10.30  Sointupaja esittää: Hermannin mysteeri
12.00  Sointupaja esittää: Hermannin mysteeri
13.00  Maailman nopein PT-kisa

MLL
myy vappu-

palloja

SRK:n 
kahvio 
yhteis-

vastuun 
hyväksi

Lepistön lammastilan lampaita
Lapsille

potkutraktori-
rata
MTK

 SRK:n yhteis-vastuujumpat Sekralla! 

Poni 
talutus-

ratsastusta 
3€

Violet Queen – Superuutuus! 
Kauttaaltaan violetinvärinen yleisperunalajike joka 

sisältää ennenäkemättömän paljon terveyttä edistäviä 
antioksidantteja. Satoisa ja herkullinen

Leo
-leijona 
mukana

Annabelle

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

Challenger

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

Carrera

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

Colomba

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

Annabelle

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

Challenger

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

Carrera

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

Colomba

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

www.kantaperuna.com

Oulunsalon  kevätmarkkinat
pe 27.4.2018 klo 9-18 

Kauppakeskus Kapteenin edustalla 

Tervetuloa!

Reipasta markkina-

tunnelmaa ja 

poniajelua! 
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Annukka Suotula-Ervasti

Elinvoimainen Tyrnävä 
Reipas vuosi sitten pidettiin kun-
tavaalit, kaivelin esille oman kir-
joitukseni, joka oli lehdessä ennen 
vaaleja. Paljon on haasteita uudes-
sa tehtävässä ollut, mutta monessa 
olemme Tyrnävällä myös onnis-
tuneet. Keskustelutilaisuudessa 
viime vuonna heitettiin haastetta 
mm siihen; miten saada kuntaam-
me lisää asukkaita ja eritoten nii-
tä omakotitalon rakentajia. Mitä 
tuleva valtuutettu olisi valmis 
tekemään tämän asian eteen.  No 
paljonkin, on myös asioita, joita 
meistä jokainen kuntalainen voi-
si tehdä. Meillä on jo laaja joukko 
tyytyväisiä asukkaita, meidän pi-
täisi mainostaa eteenpäin meidän 
turvallista ja lapsiystävällistä kun-
taamme. Nostaa esille niitä upeita 
asioita omasta kunnastamme. Toki 
kunnankin puolesta on panostet-
tava markkinointiin ja päättäjien 
on huolehdittava, että palvelut on 
turvattu niin nykyisille kuin uusil-
lekin asukkaille sekä yrittäjille. 

Jotta kuntapäättäjät oikeasti tie-
tävät, mitä oman kunnan asukkail-
le ja yrittäjille kuuluu, on jalkau-
duttava sinne arkeen ja kysyttävä 
suoraan mitä teille kuuluu? On 
oltava aidosti läsnä, ei vain luvat-
tava turhia, vaan kuunneltava ja 
ajettava oman kunnan hyvinvoin-
nin eduksi asioita, jotta kaikilla 
meillä olisi täällä hyvä olla.  Paljon 
ollaan vuoden takaisesta edetty 
positiiviseen suuntaan. Mm uusi 
upea Rantaroustin koulu on otettu 
innolla käyttöön sekä lukion suh-
teenkin saatiin positiivinen päätös 
ja meillä on ensi syksystä lähtien 
tarjolla myös toisen asteen opetus-
ta. Uudelle Hirvelän alueelle on 
nousemassa uusia omakotitaloa 
sekä myös paikallinen talotehdas 
aloittaa rivitalojen rakentamiseen 
Hirvelän alueelle. Tätähän me juu-
ri tarvitaan; uusia asuntoja, uusia 
asukkaita ja yrittäjyyttä. Uusia 
yrityksiä perustettiin Tyrnävällä 
vuonna 2017 peräti 39 kappaletta. 

Temmeksen Haurukylän kierto-
talouspuistoalueella on kaavatyöt 
käynnistetty ja alueelle on tulossa 
Fortum ja Kekkilä.  Temmeksel-
lä on ollut näkyvissä muutenkin 
positiivista pöhinää ja ihaillen on 
voinut katsoa mm. Hyvänmielen-
paikat hankkeen aikaan saamia 
tuloksia eritoten Temmeksen alu-
eella. Ihmiset ovat siellä innostu-
neet mukaan toimintaan ja saa-
neet mukavia tapahtumia aikaan. 
Toivotaan, että innostus säilyy ja 
kylänhenki vain vahvistuu ja tuo 
kehitystä Temmeksen kylälle sekä 
samalla koko Tyrnävän kuntaan. 

Tätä yhteistä tekemistä meillä 
tarvitaankin ja toivottaisin kaikki 
kuntalaiset mukaan yhteiseen toi-
mintaan, jokaiselle taatusti löytyy 
mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Yh-
dessä tekemällä saamme kunnasta 
entistäkin paremman paikan asua 
& elää.

Voiko tässä muuta kuin todeta 
edelleen ilolla, että tervetuloa asu-

maan, elämään ja yrittämään Tyr-
nävälle! Meillä on täällä positiivista 
yhdessä tekemistä, turvallisuutta 
ja luontoa sekä ainutlaatuinen 
lakeuden maisema.  Myönteisen 
kasvun myötä saamme myös uu-
sia palveluja, uusia yrittäjiä sekä 
mahdollisesti niitä uusia harras-
tusmahdollisuuksiakin. Muistut-
taisin kuntamme asukkaita hyö-
dyntämään jo olemassa olevat 
palvelumme ja tuotteemme, näin 
saadaan se elinvoima jäämään 
omaan kuntaa.  Arvostakaa ja hyö-
dyntäkää jo sitä mitä meillä on, 
kasvun myötä nämäkin monipuo-
listuvat ja kehittyvät. 

Tervetuloa 
Tyrnävälle!

Annukka Suotula-Ervasti 
Puheenjohtaja Tyrnävän Yrittäjät

Yrittäjien ei-omistavat perheenjäsenet voivat jäädä 
työttömyysturvan väliinputoajiksi

Juha Jokikokko on Laskentatoimi Markkulan toimitusjohtaja.

Nykyinen työttömyysturvalaki on 
hyvin epäselvä yrittäjän ja hänen 
per-heenjäsentensä näkökulmasta. 
Laki luokittelee perheenjäsenen 
yrityksessä työskentelevän henki-
lön täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Yrittäjien ei-omistavat perheen-
jäsenet voivat jäädä sosiaaliturvan 
väliinputoajiksi

Suomen Yrittäjät on ajanut laki-
muutosta, jotta työntekijän roolissa 
oleva yrittäjän puoliso katsottaisiin 
työntekijäksi myös työttömyystur-
vassa. Järjestön mukaan nykytilan-
ne on aiheuttanut yllättäviä ja ikä-
viä ongelmia.

Asiaan ei kuitenkaan saatu rat-
kaisua hallituksen kehysriihessä. 
Yrittäjän perheenjäsenen työttö-
myysturvaa aiotaan silti parantaa.

Työttömyysturvalain mukai-
nen yrittäjän perheenjäsen, joka on 
vakuuttanut itsensä virheellisesti 
palkansaajakassassa, voi jatkossa 
siirtää takautuvasti jäsenyyden 
yrittäjiä vakuuttavaan työttömyys-
kassaan.

Hallituksen päätös ei ratkaise 
varsinaista ongelmaa: yrityksessä 
ei-omistava perheenjäsen katso-
taan kaikessa muussa lainsäädän-
nössä työntekijäiksi, mutta työttö-

myysturvassa yrittäjäksi.
Tämä tulee pääsääntöisesti näil-

le henkilöille ja heidän perheilleen 
yllätyk-senä ja tietoon silloin, kun 
heiltä evätään työttömyysetuus 
yrittäjyyden perusteella. Laki on 
sekava myös viranomaiselle, joka 
hätävarjelun liioitteluna leimaa 
yrittäjäleiman perheenjäseneen 
myös tilanteessa, jossa tämä ei 
välttämättä ole tehnyt päivääkään 
työtä perheyrityksessä.

Lainsäädäntömme selkeyden, 
ihmisten yhdenvertaisuuden ja 
ihan jo yleisen oikeudenmukaisuu-
den näkökulmasta paras ratkaisu 

olisi poistaa yrittäjän ei-omistavat 
perheenjäsenet työttömyysturvan 
yrittäjä-käsitteen alta. Tällöin he 
olisivat työntekijöitä kautta lin-
jan, eikä päädyttäisi tilanteeseen, 
jossa he ovat väärin vakuuttanei-
ta tai väärin irtisanottuja, vaan he 
pääsisivät työttömyysetuudelle 
samoilla perusteilla kuin muutkin 
työntekijät. 

Juha Jokikokko
Laskentatoimi Markkula/
Finnwin Lions Oy

Viime päivinä eduskunnassa on 
keskusteltu julkisen talouden 
suunnitelmasta vuosille 2019-2020, 
ts. kehyksestä. Samalla vaalikau-
den viimeinen vuosi on alkanut 
ja se alkaa näkyä työpaineessa ja 
ehkä myös ilmapiirissä.  

Vaalikauden aikana on tapah-
tunut paljon. Sipilän hallituksen 
aloittaessa julkinen taloutemme oli 
vakavan kuilun partaalla. Työttö-
myys oli edelleen kasvussa, valtio 
velkaantui vauhdilla ja kansantalo-
us heikkeni. Ensimmäisinä toimina 
kesällä 2015 oli saada realistinen 
ohjelma siitä, että julkinen talous 
tasapainottuu, velkaantuminen 
taittuu ja kansantalous saadaan 
kasvuun. Oli kova ja kipeä, mutta 

väistämätön päätös, aloittaa neljän 
miljardin euron leikkauksella julki-
seen talouteen. 

Nyt näyttää valoisammalta. 
Toimet ovat purreet. Julkinen ta-
lous alkaa vähitellen tasapainot-
tua, talous kasvaa kaikkia ennus-
teita nopeammin, velkaantuminen 
saadaan taitettua ja epärealistinen 
pidetty työllisyystavoite saavu-
tettaneen. Leikkauksia ei ole enää 
tehty pariin vuoteen. Nyt onkin 
tärkeä saada korjattua heikoim-
massa taloudellisessa asemassa 
olevien tilannetta.  

Pohjoisen Suomen talouskas-
vun näkymät ovat mielenkiintoi-
set. Metsäteollisuuden kokonai-
suudessaan, metalliteollisuuden, 

energiateollisuuden, ICT:n, elin-
tarviketeollisuuden ja matkailun 
näkymät ovat lupaavat. Kasvun 
edellytyksiin vaikuttaa mm. lo-
gistiikka, koulutus ja työvoiman 
saanti. On erikoista, että juuri nyt 
kasvun vakavana esteenä työttö-
myydestä huolimatta on työvoi-
mapula. Tämä kohtaanto-ongelma 
vaatii yhteisiä toimia. Uudistusta 
tarvitaan muutoskoulutuksessa, 
oppisopimustyössä ja myös asen-
teissa. Työn vastaanottaminen 
pitäisi aina olla kannattavaa. Mie-
lenkiintoista on, että viimeisen 
vuoden aikana uusien työpaikko-
jen syntyminen on ollut ELY-kes-
kuksittain voimakkainta Länsi- ja 
Pohjois-Suomessa ja Uusimaa oli 

vasta sijalla 11.  Nyt on työnteke-
misen ja yrittämisen aika!

Työpaine eduskunnassa on tällä 
hetkellä kova. Meneillään olevat 
suuret uudistukset vaativat paljon. 
Itseäni työllistävät tällä hetkellä 
eniten maakunta- ja soteuudistus 
sekä turvallisuusasiat, jossa eri-
tyisesti laaja tiedustelulakipaketti 
on ydinasia. Olen toiminut tämän 
parlamentaarisen seurantaryhmän 
puheenjohtajana.

Huolimatta välillä melkoisesta 
julkisesta kritiikistä yhteiskun-
nassa on myös monia vahvasti 
myönteisiä kehitysnäkymät. Nii-
tä näkymiä meidän pitää yhdessä 
vahvistaa.

Tapani Tölli
kansanedustaja 

Kuulumisia eduskunnasta

Tapani Tölli saapumassa täysistun-
nosta eduskunnan kahvioon.
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Musiikkitoimintaa kaiken ikäisille
Erja Anttila ja Anu Kanerva-
aho perustivat Sointupaja 
Oy:n elokuussa 2015. Tyr-
nävän Yrittäjiin he liittyivät 
joulukuussa 2017. Sointupa-
ja tarjoaa musiikkitoimintaa 
kaiken ikäisille; toiminnassa 
tälläkin hetkellä mukana 
olevat asiakkaat ovat kah-
den kuukauden ikäisistä 
satavuotiaisiin. Sointupa-
jan palveluihin kuuluvat 
soitonopetus, joka käsittää 
pianon, laulun, lyömäsoit-
timet, rummut, kitaran ja 
kanteleen, sekä muskarit ja 
seniori- ja erityismusiikki-
toiminta. Heidät voi myös 
tilata esiintymään erilaisiin 
tilaisuuksiin piano-laulu-
lyömäsoitin-kokoonpanolla 
tai Hermanni-käsinuken 
kanssa.

Hermannin kanssa Erja 
ja Anu olivat esiintymässä 
viime vuonna sekä Siemen-
peruna- että Perunamark-
kinoilla. Myös Vuokatin 
Angry Birds Activity Par-
kissa he ovat käyneet esiin-
tymässä. Tämän vuoden 

Siemenperunamarkkinoille 
on tulossa uusi esitys, ”Her-
mannin mysteeri”, jossa mu-
siikkisalapoliisin avulla et-
sitään Hermannin hukkaan 
joutunutta nallea. Esitys on 
viimevuotiseen tapaan ylei-
söä osallistava. Anu ja Erja 
toivottavat kaikki lapset ja 
lapsenmieliset tervetulleiksi 
esitykseen.

Sointupaja on vieraillut 
Tyrnävän Lepolassa jo tois-
ta vuotta viikoittain seniori-
musiikkitoimintaa järjestä-
mässä, sekä tämän vuoden 
alusta lähtien myös Pen-
tinkulmassa erityismusiik-
kitoiminnan parissa. Myös 
Eläkeliiton Temmeksen yh-
distyksen kerhossa he vie-
railevat kuukausittain. Erja 
ja Anu ovat iloisia siitä, että 
säännöllinen musiikkitoi-
minta on vakiintunut. Soin-
tupajalla on useita yhteistyö-
kumppaneita, muun muassa 
seurakunnan ja erilaisten yh-
distysten kanssa yritys tekee 
tiivistä yhteistyötä. Viime 
joulukuussa heillä olikin iso 

konsertti Temmeksen kirkon 
250-vuotisjuhlassa. 

Tänä keväänä on tulossa 
vielä Sointupajan soitonope-
tuksen kevätkonsertit, joita 
järjestetään kaksi kappaletta. 
Sointupaja noudattaa ope-
tuksessaan koulujen loma-
aikoja ja soittotunnit jatkuvat 
taas elokuun puolivälissä. 
Sointupajalla on myös ai-
kuisoppilaita toteuttamassa 
lapsuudenhaaveitaan. Erja ja 
Anu toivovatkin, että mah-
dollisimman moni oppilas 
jatkaisi myös syksyllä. 

- Musiikkiopetuksessa 
noudatamme osittain valta-
kunnallisia opetussuunni-
telmia, mutta koska ne eivät 
sido meitä, voimme tarvitta-
essa mennä oppilaan kanssa 
sellaista polkua, joka ei on-
nistuisi esimerkiksi musiik-
kiopistossa, toteaa Anu. 

Kaikkien oppilaiden 
kanssa tehdään henkilökoh-
taiset opetussuunnitelmat. 

-Yrittäjyydessä parasta 
on se, että on itsestämme 
kiinni mitä haluamme tehdä 

Erjan, Anun ja Hermannin voi tavat viime vuoden tapaan Siemenperunamarkkinoilla.

ja kehittää toiminnassamme, 
kertoo Erja. Anu lisää, että 
liikkuva työ sopii hänelle 
parhaiten. Joka aamu saa 
lähteä eri suuntaan ”työ-

maalle”. Opetustyö on myös 
palkitsevaa, ja on mukavaa, 
että on sekä omat oppilaat 
että yhteisiä porukoita, joita 
ohjataan yhdessä. 

Erjan ja Anun yhteistyö 
on sulavaa, ovathan kump-
panukset jo lapsuudesta toi-
silleen tuttuja. RT

Tyrnävän autohuolto, yrittäjänä Pasi Arffman, toimii 
Mäläskäntiellä. Autojen huollot, korjaukset ja katsas-
tuskunnostukset. Korjaa sekä uudet että vanhat autot.  
Minna Keränen, Byas kauneudenhoito.
Sointupaja Oy, yrittäjät Erja Anttila ja Anu Kanerva-
aho. Musiikkitoimintaa kaiken ikäisille; soitonopetus, 
muskarit, seniori- ja erityismusiikkitoiminta sekä eri-
laiset esitykset. Toimii Lakeuden alueella. 
Hierontapalvelu HeVi, yrittäjänä Henriikka Viramo, 
Kunnankuja 1. Hierontapalvelut, myös hevosten ja 
koirien hierontaa.
Kiilakeikka Ky, yrittäjänä Jussi Paavola.

Tervetuloa uudet jäsenet toimintaan mukaan!

Tyrnävän Yrittäjissä on nyt 73 jäsentä sekä kuusi seni-
oriyrittäjäjäsentä. 

Uusia jäseniä 
Tyrnävän yrittäjiin

Kiinteistöhuolto ja saneerauspalvelu 
Petri Autio Tyrnävän Vuoden 2017 yrittäjä
Tyrnävän Yrittäjät ry ja 
Tyrnävän kunta palkitsivat 
Vuoden 2017 yritykseksi 
Kiinteistöhuolto ja sanee-
rauspalvelu Petri Aution. 
Vuoden yrittäjäpalkinto 
jaettiin Tyrnävän yrittäjien 
syyskokouksen yhteydessä 
30.11.2017.

Suomi 100-vuoden kun-
niaksi päätettiin, että palkit-
tava yritys tulee olla Suo-
men yleisin yritysmuoto eli 
yksinyrittäjät. Yrityksen toi-
minta on alkanut jo vuonna 
2001 ja palkittava on ollut 
mukana yrittäjänä vuodesta 
2007 lähtien. Yrityksessä on 
tehty vuoden 2012 alussa 
nykysuomessa niin tarpeel-
linen ”melkein” sukupolven 
vaihdos, Petri oli muuta-
man vuoden oppipoikana 
appivanhempansa Raimo 
Mankisenmaan yrityksessä, 

Petri Autio palkittiin Tyrnävän Vuoden Yrittäjänä, mukana palkintoa vastaanottamassa oli myös 
puoliso Jaana Mankisenmaa-Autio.

kunnes otti itse vetovastuun 
toiminnasta Raimon jäädes-

sä ansaitulle eläkkeelle. Petri 
Autio tekee laadukasta työtä 

mm. saneerauskohteissa. HT
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Huitutie 4, 91800 TYRNÄVÄ

Muista myös 

lahjakortit!

Hieroja Petri Ervasti 
044 320 6667

Rentouttava kuumakivihieronta
Tmi Katja Annukka 

044 750 5051

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

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

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

Koulutettu

hieroja
henriikka Viramo

tyrnävä

p. 045 633 7332

Esillä sääntömääräiset asiat.
Mukana kunnanjohtaja Vesa Anttila.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjoaa 

80-vuotisjuhlakahvit. 
Tervetuloa!

Tyrnävän Yrittäjät ry:n
KeVÄTKOKOUS

to 17.5.2018 klo 18 Ravintola Pömilä.

Hallitus

Tyrnävän Yrittäjien uusin 
jäsen Tyrnävän autohuol-
lon yrittäjä Pasi Arffman 
pitää yrittäjyydestä siinä 
määrin, että hän perusti 
ensimmäisen yrityksensä 
jo vuonna 2007. Yrityksen 
toimiala oli tuolloin muun 
muassa pihasuunnittelu ja 
rakentamiseen liittyvää toi-
mintaa.

- Yritys oli sittemmin 
pöytälaatikossa useamman 
vuoden kunnes 2016 päätin 
aloittaa autokorjaamoalalla. 

Sitä ennen Arffman oli 
työskennellyt 15 vuotta 
Nokian tukiasematehtaalla 
meganiikkasuunnittelija-
na sekä tuotetietohallin-
taprojekteissa useissa eri 
tehtävissä. Työtilanne em. 
tehtäviin oli huono Oulun 
seudulla, joten kypsyi pää-
tös vaihtaa alaa. 

Pasi Arffman on taval-
laan yksinyrittäjä. Viime ke-
sänä hänellä oli kesätyönte-
kijä ja viimeiset puoli vuotta 
työkokeilussa ollut henkilö, 
jonka kokeilu päättyi hiljat-
tain. Tulevaisuudesta hän ei 
osaa sanoa, ottaako jatkossa 
työntekijää, koska hänen 
pitää olla työhönsä hyvin 
motivoitunut. 

Nykyisellä paikalla Mes-

Tyrnävän autohuolto keskittyy  
autojen huoltoihin ja korjauksiin

Korjaamolla löytyvät tarvittavat koneet ja laitteet, joilla pysty-
tään tekemään takuukorjauksetkin.

tarintiellä on toiminut myös 
aikaisemmin autokorjaa-
moyrittäjiä muun muassa 
nykyisin Tupoksessa toimi-
va A-Autopalvelu on aloit-
tanut toimintansa Mestarin-
tien tiloissa. 

Pasi on osoittanut poik-
keuksellista sisukkuutta ja 
työtarmoa tekemällä pitkiä 
työpäiviä palvellessaan au-
toilevia asiakkaita. Hän toi-
mii alalla, jossa asiakkaiden 
tarpeet ovat moninaisia, 
kuten autojen korjauksia, 

erilaisia autojenhuoltoja 
sekä perinteisiä katsastus-
kunnostuksia, joita tehdään 
lähes päivittäin.

- Olen suunnitellut uu-
sien toimintatilojen raken-
tamista yhdessä Nuohous 
Kipinän yrittäjän Pasi Ki-
pinän kanssa Tyrnävän 
liikekeskustaan, jossa asia-
kasvirta liikkuu. Päätöstä 
odottelemme lähiaikoina, 
Arffman kertoi ja mainitsi 
uusien tilaratkaisujen ole-
van melkein elinehto. 

- Teen hyvin paljon sel-
laisia töitä, joita katsastajat 
vaativat, yrittäjä tuumailee 
ja arvelee korjattavien au-
tojen keski-iän olevan pää-
osin seitsemän - kahdeksan 
vuotta. Korjaukset ovat iso-
töisiä ja enemmän aikaa ky-
syviä työkohteita. 

- Pystyn tekemään uu-
dempiinkin autoihin tar-
vittavat korjaukset, sillä 
minulla on sitä varten tar-
vittavat koneet ja laitteet 
käytössäni. Pääsen testilait-
teilla ja tietokoneohjelmil-
la selvittämään viat, sekä 
korjaamaan ja huoltamaan 
uudetkin autot valmistajan 
antamien ohjeiden mukaan.

Pasi Arffmanin autokor-
jaamoon ovat naisautoili-

Pasi Arffman on toiminut reilun vuoden Tyrnävän Autohuolto – yrittäjänä.

jat yhtä tervetulleita kuin 
miesasiakkaat. Hän haluaa 
palvella kaikkia asiallisesti 
ja yhtä hyvin. Naisasiak-
kaat eivät Pasin mukaan 
turhaan selittele syitään 
tuoda autonsa huolletta-
vaksi tai korjattavaksi. 

Yrittäjän kiireet ja vapaa-
ajan puuttuminen ovat tut-
tuja myös Pasi Arffmanille. 
Seuraavaksi Tyrnävän Au-
tohuolto on esillä lähiai-
koina Tyrnävän kevät- ja 
siemenperunamarkkinoilla, 
jossa hän toivoo tapaavansa 
niin nykyisiä kuin tulevia-
kin asiakkaita.

- Haluan olla mukana 
Tyrnävän yrittäjien toi-
minnassa ja tapahtumissa. 
Lupasin yrittäjien puheen-
johtajalle lähteväni markki-
noille mukaan tehdäkseni 
tyrnäväläisille itseni tutuk-
si, koska en ole täällä mi-
kään ”julkkis”, vaikka olen 
asunut Tyrnävällä pitkään. 
Toivon myös paikkakunta-
laisten autoilijoiden tuovan 
autonsa huoltoon paikalli-
seen korjaamoon. 

Rauni Räisänen
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* ILMALÄMPÖPUMPUT
* ASeNNUKSeT
* TARVIKeMYYNTI

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

www.sahkomikkonen.fi

Ole pienten puolella!

Osallistu keräykseen

Lapset ensin.
Keräys 1.4.-15.5.2018

WAPPUHÄPPENINKI

SIEMENPERUNA-MARKKINOILLALA 28.4.2018 KLO 9-15

MLL:N MYYNTIKOJULLA TARJOLLA:
VAPPUPALLOT EDULLISEEN HINTAAN
SIMA- JA MUNKKITARJOILU VAPAAEHTOISTA  
MAKSUA VASTAAN LAPSET ENSIN-KERÄYKSEN 
HYVÄKSI
PAIKALLA KÄY VIERAILULLA MYÖS LEO-LEIJONA

Keskikyläntie 42 A, 91800 Tyrnävä
040 761 0658, 040 8391 837

lassilan.taimisto@dnainternet.net

Lassilan Taimisto

www.lassilantaimisto.fi

• Kesäkukat • Monivuotiset kukat 
• Marja- ja koristepensaat • Pensasruusut 

• Omena- ja muut puut  • Astiataimet • Kuljetuspalvelut

Klassista hierontaa 
Tyrnävän keskustassa

Henriikka on ottanut paikallisia Linnunradan tilan tuotteitakin 
myyntiin.

Hierontapalvelu HEVI löytyy Tyrnävän torin laidalta.

Tyrnävän torin laidalle on 
avattu marraskuussa 2017 
klassista hierontaa tarjoava 
hierontapalvelu HEVI. Yri-
tyksen takaa löytyy Henriik-
ka Viramo, jolla on aiempaa-
kin kokemusta yrittäjyydestä. 
Kiimingissä syntynyt Hen-
riikka toimi hierojana aiem-
min Pudasjärvellä. Tyrnä-
välle hän muutti noin vuosi 
sitten.

-Tavoitteena oli löytää ti-
lat yritykselle keskeltä kylää. 
Puoli vuotta piti etsiä ennen 
kuin sopivat tilat olivat va-

riikka liittyi heti yritystoi-
mintaa paikkakunnalla aloit-
taessaan ja kuuluu uutena 
jäsenenä yhdistyksen halli-
tukseen. 

-Tyrnävällä on mielestäni 
vireä ja toimelias yrittäjäyh-
distys, on ollut mukavaa 
päästä mukaan toimintaan 
oman asuinkunnan hyväksi.
MTR

HYVÄ TILITOIMISTO SÄÄSTÄÄ AIKAA
 - JA USEIN MYÖS RAHOJASI

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

Huolehdimme yrityksesi:
• Kirjanpidot • Palkanlaskennat 

• Neuvontapalvelut
• Myös sähköiset palvelut

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

juha.jokikokko@laskentatoimi.net
www.laskentatoimi.net

Design Jaana Karhu stailauksen ammattilainen
Design Jaana Karhu aloit-
ti toimintansa Tyrnävällä 
noin vuosi sitten. Yrityksen 
päätoimiala on asuntojen 
myyntistailaus kiinteistövä-
littäjille. Lisäksi työnkuvaan 
kuuluu sisustussuunnitte-
lua ja sisustusneuvontaa ja 
jonkin verran valokuvausta. 
Myös blogi on osa Jaanan 
työtä. 

-Asuntojen myyntistai-
laus on laaja käsite. Monel-
le siitä tulee mieleen vain 
asetelmien teko ja tyynyjen 
ja vilttien asettelu, mutta 
oikeasti se on paljon muu-
takin. Stailaaja katsoo, että 
myyntikuvissa asunnon 
parhaat puolet pääsevät oi-
keuksiinsa, tilan mittasuh-
teet tulevat esille, kuvissa 
ei näy epäsiistejä kohtia tai 
asukkaan henkilökohtaisia 
tavaroita jne. Stailauksella 
pyritään luomaan kodista 

pautumassa. Toiminta on 
lähtenyt torin laidalla olevis-
sa toimitiloissa tammikuun 
alusta alkaen hyvin käyn-
tiin ja asiakkaita on riittänyt, 
mutta uusiakin otan ilomielin 
vastaan, Henriikka kertoo 
yrityksen alkutaipaleesta Tyr-
nävällä.

Henriikka on alun perin 
valmistunut hevoshiero-
jaksi. Myöhemmin hän on 
kouluttautunut klassiseen 
hierontaan ja nykyisin myös 
koirahierojaksi. Koirat ja he-
voset hierottavina ovat tällä 

hetkellä lähinnä vastapainoa 
varsinaiselle työlle, Henriik-
ka toteaa.

Myös kotikäynnit ovat hie-
ronnassa mahdollisia ja jon-
kin verran hän on niitä teh-
nytkin. Tyrnävää Henriikka 
Viramo pitää sopivan piene-
nä paikkana, josta kuitenkin 
löytyy kaikki tarpeellinen. 

Tyrnävän Yrittäjiin Hen-

sellaiset kuvat, että mahdol-
lisimman moni voi kiinnos-
tua kohteesta ilmoituksia 
selatessaan ja se tarkoittaa 
monesti neutraalin värimaa-
ilman luomista, Jaana Karhu 
kertoo.

Design Jaana Karhu toi-
mii Oulun seudulla ja lähi-
kunnissa, suurin osa asiak-
kaista on Oulussa. Jaana on 
koulutukseltaan sisustus-
artesaani. Lisäksi hän on si-
sustusbloggaaja ja on pitänyt 
yli kuuden vuoden ajan AT 
HOME -blogia (www.at-
home.fi).

Jaana oli mukana vii-
konvaihteessa järjestetyillä 
Rakentaja 2018 messuilla 
Ouluhallissa puhumassa si-
sustusbloggaamisesta. Mitä 
on sisustusbloggaaminen ja 
mistä syntyvät blogien sisäl-
löt ja kuvat? Mitä tapahtuu 
blogin kulissien takana ja 

mitä kaikkea vaatii onnistu-
nut blogijulkaisu?

-Sisustan ja stailaan am-
matikseni koteja, mutta sen 
lisäksi haluan tarjota blogini 
välityksellä myös ideoita ja 
inspiraatiota. Kaiken keski-
össä on koti ja kaunis arki. 
Olen kirjoittanut sisustus-
painotteista AT HOME -blo-
gia jo yli kuusi vuotta. Blogi 
on kuljettanut minut myös 
kohti alanvaihdosta, jolloin 
AT HOME blogin rinnalle 
kasvoi yritykseni Design 
Jaana Karhu.

Alkuperäiseltä koulu-
tukseltaan Jaana Karhu on 
ensihoitaja ja työkokemusta 
on kertynyt aikuisten teho-
osastolta.

Yrittäjyydessä Jaana ar-
vostaa vapautta, monipuo-
lisuutta, joustavuutta ja 
etenemismahdollisuuksia. 
Säännöllisten lomien puu-
te harmittaa perheellistä 
Jaanaa, koska lapsille olisi 
tärkeää yhteiset loma-ajat. 
Kevät ja kesä ovat stailaajan 
kiireisintä aikaa, koska asun-
tokauppa on silloin vilkkain-
ta ja asuntojen stailaukselle 
on suurin kysyntä.

-Ilman Tyrnävän osaa-
mista -brändiä en olisi ver-
kostoitunut niin monen tyr-
näväläisen yrittäjän kanssa. 
Olin mukana brändin ke-
hittelyvaiheessa samaan ai-
kaan, kun itse suunnittelin 
yrityksen perustamista. Siitä 
on ollut suurta apua kontak-
tien luomisessa, Jaana Karhu 
toteaa. MTR

Jaana Karhu puhui Rakentaja 
2018 messuilla sisustusblog-
gaamisesta. Kuva Riikka Ta-
kalo.

Jaanalla onnistuu tyhjänkin asunnon stailaaminen myyntikun-
toon yrityksensä stailausrekvisiitalla.

Design Jaana Karhu aloitti toi-
mintansa noin vuosi sitten, 
kuva Vesa Leino.
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Viime vuoden Kevät- ja 
siemenperunamarkkinoiden tunnelmia 

Tervetuloa viihtymään markkinoille!
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Tyrnävän Yrittäjien Kevät- 
ja siemenperunamarkkinat 
pidetään tänä vuonna lau-
antaina 28.4. klo 9-15 torilla. 
Luvassa on jälleen monen-
laista ohjelmaa ja paljon  to-
rimyyjiä.

Markkinat avaa kunnan-
johtaja Vesa Anttila klo 9.00. 
Hänen puhettaan seuraa 
koko perheen jumppahetki 
torilla klo 9.30. Sointupaja 
esittää klo Hermannin mys-
teerin kaksi kertaa, klo 10.30 
ja klo 12. Iltapäivällä klo 
13.00 on Partiolaisten järjes-
tämä ”Maailman nopein PT-
kisa”.

MLL myy vappupalloja, 
lapsille on MTK.n järjestämä 
ja rakentama polkutrakto-
rirata, joka on ollut aiem-
min hyvin suosittu lasten 
keskuudessa. Leo-leijona 

mukana menoissa ja lapsil-
le talutusratsastusta ponilla. 
Yhteisvastuun hyväksi kah-
vitellaan srk:n järjestämässä 
kahviossa. Seurakunnan jär-
jestämät yhteisvastuujum-
pat  vedetään Sekralla. 

Markkinoilla on myös 
esillä Lepistön lammastilan 
lampaita. Eli jokaiselle löy-
tyy jotain ja lapsille on järjes-
tetty paljon toimintaa.

Ja kun siemenperuna-
markkinoista on kyse, niin 
entiseen tapaan voi ostaa 
laadukasta siemenperunaa 
ja esillä on uutuutena  pe-
runalajike Violet Queen, su-
peruutuus, joka on kauttaal-
taan violetinvärinen peruna. 
Se sisältää paljon terveyttä 
edistäviä antioksidantteja 
ja on satoisa ja herkullinen 
peruna.

Kevät- ja 
siemenperunamarkkinat 2018
torilla

Vilho Isomursu soittaa 
haitarilla markkina-

musiikkia.

Trombi oli viime kevään ja kesän uutuus tuote, joka maistui kai-
kille.
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TerveTuloa PiiloPirTille viihTymään

• juhlapalvelut • kokoukset  • ruokailut 
• saunat • majoitus

Puh. 040 5764 627, 0400 684 374
www.piilopirtti.com

Lakeuden laidalla, Tyrnävällä

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

hääjuhliin, syntymäpäiviin,
kokouksiin ja majoitukseen...

hannuksen piilopirtti

Fysioterapeutti amk, HTM
Heli Räisänen

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINeN HOITOLAITOS

Kunnankuja 1, liiketila 4 (torin laidalla)

(08) 545 1737 • 040 581 2892

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

Telefax 5451 578

Leiviskästäni tilin teen
”Leiviskästäni tilin teen” kir-
joitti Eino Leino runoelmas-
sa Hymyilevä Apollo. Tilin 
tekeminen on monella ta-
paa elämisen ehto. Vahvoja 
ovat ne äänet, jotka sanovat, 
että tiliä pitäisi tehdä aina 
vain enemmän. Yksityisten 
ihmisten halu rikastua on 
ikiaikaista, mutta yhtälailla 
yhteiskunnat vahvistuvat, 
kun tiliä tehdään, puhutaan 
talouskasvusta. Hyvinvointi 
ja tilin tekeminen kulkevat 
siis käsi kädessä ja ovat tar-
peellisia, mutta missä kul-
kee kaiken kasvamisen raja? 
Talouskasvulla ja kulutta-
misella on taatusti rajansa, 
viimeistään siinä, mihin 
luomakunnan sietokyky ne 
asettaa. Mutta se leiviskä ja 
se tili, joista Leino kirjoittaa 
eivät koettele luonnon kes-
tokykyä tai halkaise kenen-
kään lompakkoa.

Runoilija kirjoittaa laulun 
ja musiikin lahjasta ja nimit-

tää niitä leiviskäkseen. Puhe 
leiviskästä juontaa juurensa 
Jeesuksen vertauksiin ja van-
haan raamatunkäännökseen. 
Nykyisessä käännöksessä 
leiviskä on suomennettuna 
talentti. Talentti oli aikansa 
suurin rahayksikkö ja talen-
tin ymmärrämme tässä ajas-
sa erityisenä lahjakkuutena. 
On olemassa jopa oma ohjel-
makin siitä, kuinka etsitään 
ihmisistä talenttia. No, Eino 
Leinolla sitä talenttia todella 
oli ja epäilemättä talentteja 
on ympärillämme valtavasti. 
Mutta kuten sanottu, Leino 
ei viittaa leiviskällään rik-
kauksiin, eikä Jeesuskaan 
talenteista puhuessaan ta-
loudellisia sijoitusvinkkejä 
jakanut, vaikka rahaa verta-
uksen välineenä käyttikin.

 Lahjat ovat monet ja 
jokaiselle meistä on omat 
lahjamme annettu. Jeesus 
korosti sitä, että ne jokai-
sen saamat talentit pitää 

laittaa käyttöön, lahjat ja 
osaaminen on tarkoitettu 
yhteiseksi hyväksi. Talous-
kasvun ja rahan ollessa mo-
nen keskustelun keskiössä 
usein unohtuu, että onni on 
lopulta jossain ihan muual-
la kuin mammonassa. Onni 
löytyy toisen ihmisen huo-
maamisesta ja huomatuksi 
tulemisesta, onni löytyy aut-
tamisesta ja välittämisestä, 
onni löytyy läheisyydestä. Ja 

noita onneen liittyviä leivis-
köjä tahi talentteja on meillä 
jokaisella. Yhteiseen hyvään 
liittyvä tilin tekeminen on 
myös siinä mielessä huole-
tonta, että sillä kasvulla ei 
ole rajoja. Tilinteon hetkellä 
kuuluvat Jeesuksen kutsu-
vat sanat: ”Tule herrasi ilo-
juhlaan!” (Matt. 25:14-)

Teemu Isokääntä
kirkkoherra, Tyrnävä

Vesa Anttila aloittaa 
Tyrnävän kunnanjohtajana
Iin kunnan opetus- ja var-
haiskasvatuspäällikkö Vesa 
Anttila aloittaa Tyrnävän 
kunnanjohtajana 7.5. Tosin 
hän on vieraillut Tyrnävällä 
ja osallistunut moniin kun-
nan tehtäviin virkaan valin-
tansa jälkeen huhtikuussa. 
Iin opetus- ja varhaiskasva-
tuslautakunta kiitti Vesaa 
Iissä tehdystä työstä koko-
uksessaan 19.4, jossa koko 
lautakunta oli paikalla vara-
jäsenineen. Lisäksi tilaisuu-
teen osallistuivat Iin kun-
nanjohtaja Ari Alatossava ja 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela.

Lautakunnan puheen-

Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Reijo 
Kehus luovutti Vesa Anttilalle muistolahjaksi muun muassa ku-
van lautakunnasta.

johtaja Reijo Kehus ja vara-
puheenjohtaja Leena Tiiiro 
luovuttivat Vesalle muisto-
lahjaksi puukon sekä kuvan 
lautakunnasta, jonka kanssa 
Vesa teki yhteistyötä neljä 
vuotta Iissä viettämistään 
kuudesta vuodesta.

Vesa Anttila kiitti luotta-
mushenkilöitä yhteistyötä, 
joka kehittyi vuosien var-
rella koko ajan parempaan 
suuntaan ja monia tärkeitä 
hankkeita saatiin toteutet-
tua vaikeista taloudellisis-
ta ajoista huolimatta. Vesa 
Anttilan viimeinen työpäivä 
Iin kunnan palveluksessa on 
2.5.2018. MTR

» savupiippujen korjaukset:
   massaus, sisäpiiput, muuraus

» piipunhatut ja hormi-imurit

» hormien videokuvaus ja kartoitus

» nuohouspalvelut:
   Tyrnävä, Oulunsalo, Kempele, Oulu 
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Jumppaa Seurojen talolla 
la 28.4.2018

LAPSIPARKKI: Jumppien ajaksi voi viedä lapsen lapsiparkkiin 
(max 10 lasta kerrallaan), joka sijaitsee näyttämön alapuolella.
Lapsiparkkiin voi ilmoittautua aikaisemmin tai paikan päällä: 
Meiju Kaakinen p.044 7372615 tai meiju.kaakinen@evl.fi

PUFFETTI: Herkkupottusoppaa klo 11.00 alkaen / 4 € (sisäl-
tää myös lisukkeet) Kahvia, teetä, mehua, pullaa ja karkkia
SIMAA myydään pullotettuina suoraan ostajille!
ARPAJAISET: Pikavoittoja tarjolla arpajaispöydässä.

Klo 9.30  Alkulämmittely  
 koko perheelle (torilla)
Klo 10  Lavis- lavatanssijumppa (Sekra)
Klo 11  Kuntojumppa
Klo 12  Kehonhuolto/rentoutus/
 sointukylpy
Ota oma juomapullo, jumppamatto ja rennot vaatteet sekä 
iloista mieltä mukaan. Ohjaajana Heidi Kilkki.

Liput:   yksi jumppa 5 €, lapset 2.5 €  
             kaksi jumppaa 10 €, lapset 5 €    
             kolmas jumppa ilmainen

HOX! Jumppiin voi osallistua lapsetkin, 
mutta n. 10–12 v. alaikäraja  

Tapahtuman järjestää Tyrnävän Seurakunta/Diakoniatyö
Kaikki tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen, jonka avulla 

torjutaan nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja ulkomailla

Jätä eurosi kotiseudulle!

Pohjoissuomalainen perheyritys 20 v.
Ajanvaraukset: www.avainasemat.fi

MÄÄRÄAIKAIS-
KATSASTUS

Putaan Katsastus Virpiväylä 11, Haukipudas 08 430 700
Lakeuden Katsastus Takatie 7, Kempele 08 5546 707
Konetien Katsastus Konetie 3, Oulu (Rusko) 08 3317 151
Äimätien Katsastus Äimätie 5, Oulu (Äimärautio) 08 3317 151
Maikkulan Katsastus Haarasuontie 4, Oulu 08 311 7181
Muhoksen Katsastus Koivikontie 5, Muhos 08 311 7171

Kato oman 
asemasi

Nettimaksa-
jan Etu

www.avainasemat.fi

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

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

Matinollin Peruna Oy 
– laatuperunaa maailmalle
Matinollin Peruna Oy on 
perustettu 1998 maatilan 
perunantuotannon jalostus-
yksiköksi. Itse maatila on 
sukutila 11.polvessa. Pelto-
pinta-ala on 210 hehtaaria, 
josta perunalla noin 100 
hehtaaria. Ruokaperunaa 
tuotannossa on 14 lajiketta, 
tuotantomäärän ollessa noin 
4000 tonnia vuodessa. Tilan 
toiminnasta vastaavat Jari, 
Tiina ja Jere Matinolli.

Asiakkaista tärkein on 
Ruokakesko, jonka kanssa 
yhteistyötä on tehty vuo-
desta 1996 lähtien. Tilalla 
on pakkaamo, jossa paka-
taan myös muiden alueen 
viljelijöiden ruokaperunaa. 
Vakinaisesti yrittäjien lisäk-
si tilalla työskentelee kaksi 
työntekijää sekä sesonkiai-
kana runsaasti muuta työ-
voimaa.

Matinollin Peruna Oy on 
osa perunantuottajien ver-
kostoa Potwell Oy:n kautta, 

joka on kahdeksan peruna-
pakkaamon ja -kuorimon 
omistama perunan myynti-, 
hankinta- ja kehitysyhtiö. 
Vientiä Matinollin Peruna 
Oy harjoittaa markkinatilan-

teen mukaan Norjaan ja Ve-
näjälle. Ruotsissa on pitkäai-
kainen sopimuskumppani, 
jolle tila toimittaa raaka-erä-
nä perunaa noin 1000 tonnia 
vuosisopimuksella.

Tuotanto tapahtuu High 
Grade alueella ja sertifioitua 
siementä tila käyttää joka 
vuosi, tuottaen laatuperu-
naa niin kotimaahan kuin 
vientiinkin. MTR

Yrittäjä Jari Matinolli, pakkaamotyöntekijät Tuomo Ojala ja Samppa Taivalkoski sekä Jere Mati-
nolli, joka ottaa osavastuun tilan maanviljelystä, Matinollin Peruna Oy:n pakkaamossa.

Veri veti takaisin rinkiin 
- Tempauksen yu-jaosto toimimaan
Tyrnäväläinen yrittäjä Jari 
Matinolli oli lapsena moni-
puolinen yleisurheilija. Hän 
saavutti menestystä niin 
korkeushypyssä, kolmiloi-
kassa kuin aitajuoksussakin. 
Isän ja isoisän jäljissä lajiva-
linta kohdistui lopulta mou-
karinheittoon. Jari kehittyi 
nopeasti maajoukkuetasolle 
ja SM-mitaleja tuli palkin-
tokaappiin useita. Vuonna 
1985 hänet valittiin Oulun 
läänin parhaaksi urheilijak-
si.

Tuloskehitys kuitenkin 
tyssäsi, eikä Jarin ura kehit-
tynyt miestä tyydyttävällä 
tavalla. Niinpä moukari 
vaihtuu perunaan ja ura 
päättyi suhteellisen varhain.

-Kolme-neljä vuotta sit-
ten innostuin uudelleen 
kokeilemaan, miltä mouka-
rinheitto tuntuu. Tarvittava 
motoriikka oli selkäytimes-
sä ja leka lensi sen verran 
hyvin, että innostuin uudel-
leen lajista, Jari kertoo.

Niinpä hän aloitti harjoit-
telun ja osallistui aikuisten 
Suomenmestaruuskilpailui-
hin kesällä 2015 legendaa-
risella Eläintarhan kentällä, 
voittaen kultaa sarjassa M50. 
Seuraavan vuoden MM-
kisoissa Australiassa Jari 
saavutti pronssia ja vuoden 
2017 EM-kisoissa Tanskas-
sa tuloksena oli viides sija. 
Tämän vuoden EM-halliki-
soissa Jari voitti Euroopan 
mestaruuden sarjassa M50. 
Moukaria tosin heitettiin 

Madridissa ulkona, vaikka 
hallikisoissa oltiinkin.

Oma innostuminen lii-
kunnasta sai Jarin lähte-
mään mukaan kevään 2017 
kunnallisvaaleihin ja hänet 
valittiin Tyrnävän kunnan-
valtuustoon. Sen lisäksi hän 
on muun muassa sivistys-
lautakunnan jäsen ja kuuluu 
Proagria Oulun hallituk-
seen.

-Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen ovat lähellä 
sydäntäni ja niitä edistääk-
seni lähdin kunnallispoli-
tiikkaan. Koska liikunta on 
tärkeää terveyden kannalta, 
olen pyrkinyt lisäämään 
yhteistyötä urheiluseurojen 
ja kolmannen sektorin sekä 
kunnan välillä, Jari kertoo 

yhteisen asioiden hoitami-
seen lähtemisestään.

Tyrnävän Tempauksen 
yleisurheilujaosto ei ollut 
toiminut pitkään aikaan, jo-
ten ensi töikseen Jari esitti ja-
oston uudelleen perustamis-
ta. Näin tapahtuikin seuran 
syyskokouksessa 22.11.2017 
ja Jari Matinolli valittiin 
jaoston puheenjohtajaksi. 
Tällä hetkellä seurassa on 
kolmekymmentä lisenssin 
hankkinutta yleisurheilijaa, 
joista parikymmentä aktii-
via. Seuraan on koulutettu 
kolme yleisurheiluohjaajaa 
ja kaksi henkilöä on suorit-
tanut yleisurheilutuomari-
tutkinnon. Yleisurheiluhar-
joituksia pidetään 2-3 kertaa 
viikossa ja yhteistyö Limin-

Jari Matinolli (keskellä) kilpakumppaneineen Madridissa 19.3.2018 EM-hallikisoissa, joissa Jari 
voitti kultaa.

gan Niittomiesten kanssa 
on alkanut vauhdikkaasti. 
Juoksukoulussa oli 11 osan-
ottajaa ja syksylle 2018 on 
ohjelmassa Perunamarkki-
najuoksu.

-Valmennusyhteistyös-
tä on hyötyä molemmille. 
Tyrnävältä löytyy asiantun-
temusta heittolajeihin, jota 
myös liminkalaiset voivat 
hyödyntää. Limingasta puo-
lestaan löytyy juoksuval-
mennusta myös tyrnäväläi-
sille, Jari Matinolli iloitsee 
naapuriseurojen yhteistyön 
alkamisesta. Tavoitteemme 
on koota resurssit yhteen ja 
löytää kaikkia kuntalaisia 
palveleva ohjelma ajatuksel-
la ”Liikkuva Tyrnävä” MTR
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HZPC Kantaperunan perunalajikkeet menestyvät 
Suomessa ja ulkomailla

HZPC Kantaperuna on Tyr-
nävällä toimiva yritys joka 
myy ja markkinoi sertifioi-
tua siemenperunaa. Siemen-
perunan tuotantomäärä on 
vuosittain noin 10 miljoo-
naa kiloa siemenperunaa. 
Suurin osa siemenperunasta 
tuotetaan Tyrnävän High 
Grade-alueella, jossa Kan-
taperunalla on toistakym-
mentä sopimusviljelijää ja 
-pakkaamoa. Tällä hetkellä 
HZPC Kantaperunalla on 
tuotannossa noin 20 perun-

Toimitusjohtaja Mika Kauppinen.

alajiketta. Tuotantomäärästä 
noin yksi kolmasosa menee 
vientiin. Suurimpia vienti-
maita ovat Venäjä ja Ruotsi. 
Siemenperunan vienti Venä-
jälle ei ole ollut viime vuosi-
na itsestään selvyys, koska 
pakotteet ovat pitäneet rajat 
kiinni. HZPC Kantaperunan 
korkean laaduntuottokyvyn 
ansiosta poikkeuslupa on 
kuitenkin saatu ja siemenpe-
runaa on pystytty viemään 
tänäkin vuonna Venäjälle. 
Tänä keväänä siemenperu-

naa on toimitettu myös Ita-
liaan, Belgiaan, Hollantiin, 
Saksaan ja Valko-Venäjälle. 

-Lajikkeistamme erityi-
sesti Colomballa, Challen-
gerilla ja Asterixilla on ky-
syntää ulkomailla, kertoo 
HZPC Kantaperunan toimi-
tusjohtaja Mika Kauppinen 
joka myös vastaa yrityksen 
vientikaupasta. 

Vanhoja ja uusia  
lajikkeita
Kantaperunan tuottamia la-
jikkeita ovat muun muassa 
Suomen suosituin varhais-
peruna Timo sekä erityisen 
hyvänmakuinen kesäperuna 
Annabelle. Muita tunnettuja 
lajikkeita ovat muun muas-
sa Siikli ja Nicola. Uutuus-
lajikkeita ovat esimerkiksi 
yleisperuna Noblesse sekä 
antioksidantti pommi Vio-
let Queen. ”Violet Queen 
on herättänyt suurta kiin-
nostusta kotipuutarhurien 
keskuudessa sillä se sisältää 
aivan ennennäkemättömän 
paljon terveyttä edistäviä 
antioksidantteja!” kertoo 
Anna-Sofia Rajala joka hoi-
taa HZPC Kantaperunan 
puutarhakauppamyyntiä. 

”Terveysvaikutusten lisäksi 
Violet Queen on yleisperu-
na eli sopii kaikenlaiseen 
ruuanlaittoon. Pisteenä iin 
päälle se on vieläpä erittäin 
herkullinen perunalajike!” 
Värikkäät perunat eivät ole 
vielä kovinkaan yleisiä Suo-
messa, mutta esimerkiksi 
naapurimaassa Ruotsissa ne 
nauttivat jo suurta suosiota.

Perunasta brändejä
Perunastakin voi tehdä 
brändejä. 

-Kuluttajat tuntuvat ole-
van yhä merkkitietoisempia 
myös perunan suhteen, ker-
too Kantaperunan valikoi-
mapäällikkö Mika Paassilta. 

HZPC Kantaperuna 
on suunnitellut yhdessä 
kauppojen ja ruokaperuna-
pakkaajien kanssa perun-
alajikkeille omia ruokaperu-
napakkauksia. Tällä hetkellä 
ruokakaupoista löytyy 1 kg 
pusseja Colombaa ja Nob-
lessea. 

-Mielenkiintoisia uutuus-
perunapusseja on vielä tu-
lossa, Mika lupaa.  

Anna-Sofia Rajala

Shaman Spiritsin uudistukset ja 
laajennukset valmiita

Shaman Spritsin uudet laa-
jennukset mahdollistavat 
tuotannon moninkertais-
tamisen. Yhtiön toimitus-
johtaja Ilpo Sulkala kertoo, 
että viimeisen puolentoista 
vuoden aikana on lisätty 
varastotilaa 600 neliötä ja 
lisätty tankkikapasiteettia, 
asennettu uusi pullotuslin-
ja, korjattu vanhaa hallia ja 
kunnostettu kiinteistöä.

 – Kolmisen vuotta sitten 
olimme melkein lopetta-
massa koko leikin. Saimme 
kuitenkin hyvän yhteistyö-
kumppanin, Global Drinks 
Finlandin. Heillä oli hallus-
saan Laplandia-brändi, mut-

ta hyvä tekijä puuttui. 
– Me osaamme tehdä 

viinaa, mutta meillä ei ollut 
brändiä. Niinpä kaksi sosha-
man spiritsin uudistukset ja 
laajennukset valmiita keaa 
löysi toisensa, Sulkala selit-
tää. Muutos on huomattava. 
Entisiin tuotteisiin nähden 
nykyisen Shaman Spritsin 
pullorivistöt hivelevät sil-
mää, ja tuotteiden maut-
kin ovat Sulkalan mukaan 
muuttuneet olennaisesti. 

– Nyt olemme uusineet 
tehdasta kahdella miljoonal-
la eurolla. Lisäksi olemme 
hankkineet Helsinkiin kou-
lutustilan, jossa koulutam-

me ravintolahenkilökuntaa. 
Tulemme seuraavan vuoden 
aikana rekrytoimaan lisää 
työvoimaa, Sulkala kertoo. 
Uuden pullotuslinjan myötä 
yhtiön tuotantokapasiteetti 
on noussut 10 miljoonaan 
pulloon vuodessa kahdessa 
työvuorossa. Liikevaihdon 
on mahdollista nousta in-
vestointien mukaan 40-50 
miljoonaan euroon. Viime 
vuoden liikevaihto on 1,1 
miljonaa ja tänä vuonna sen 
arvioidaan olevan 2,5 mil-
joonaa. Tällä hetkellä Sha-
man Spiritsin tärkein mark-
kinaalue on Baltiassa. Vienti 
on lisääntymässä Israeliin, 
Venäjälle ja Englantiin. Pul-
lojen sisältä löytyy muun 
muun muassa mustikalla, 
puolukalla ja hillalla maus-
tettuja juomia. Kaikkiaan 
Shaman Spirits valmistaa 
kymmentä makuvodkaa ja 
kahta kirkasta. – Käytämme 
pohjoisia makuja, jotka on 
tehty oikeista marjoista. Tyr-
nävällä on maailman paras 
vesi, josta saa ensiluokaista 
vodkaa, Sulkala toteaa. Pe-
runoita Shaman Spirits käyt-
tää enää vain nimeksi viinan 
valmistuksessa. Nykyisin 

yhtye käyttää ranskalaista 
viljapirtua tuotteidensa pe-
rusosana.

 – Se on tasalaatuisempaa 
kuin perunasta valmistettu. 
Lisäksi näillä tuotantomää-

rillä, joka meillä on jo nyt, 
ei peruna enää riitä meille, 
Sulkala perustelee. Perunaa 
ei kuitenkaan ole vielä koko-
naan hylätty, sillä: 

– Tislaamme perunasta 

omia erikoispainoksia, tu-
hannen tai viidentuhannen 
pullon sarjoja, Sulkala ker-
too. MTR

Viinatehtaan pullotuskone on kovassa käytössä.

Ilpo Sulkala odottaa viinatehtaalta kovaa kasvua.
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28. 28. 28.28.
PERUNAMARKKINAT
TYRNÄVÄLLÄ LA 29.9. KLO 9-15

Järjestäjänä 
LC-Tyrnäväwww.perunamarkkinat.fi               Lippu 5€ (sis. 2 kg perunapussin ja parkkipaikan)

MonipuoLista ohjeLMaa kaikenikäisiLLe koko päivän, keskeLLä kirkonkyLää
● huippukokit henri alen ja tommi tuominen
● artistivieraana teemu roivainen & energia ● imitaattori ari kettukangas 
● Miska pressan katti ● kuulammen koulun bändikonsertti ● peetu pelle 
● tyrnävä-piha ohjelmaa ● tyrnävän urheiluseurojen ohjelmaa, tyte, perunamarkkinajuok-
su ym.  ● Muisti ja liikunta kiertueen eikka-bussi ● torikauppiaita paikalla n. 150 
● kirkkomännikön koulun ruokalasta MLL:n ruokaa ja pullakahvia ● illan menot jatkuuu 
tyrnävän sekralla naistenvaltatansseissa teemun ja energian tahdissa.

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

Paavolantie 83 C
91900 Liminka

p. (08) 384 903 tai
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

30 v
juhlavuOSi

Tervetuloa!

www.leiviska.fi

www.
tyrnavantempaus.fi

Yli 95-vuotias 
liikuttaja

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Perunoita kasvatetaan ilmassa:

SPK on aeroponisen 
tuotantomenetelmän uranuurtaja
Suomen siemenperunakes-
kus Oy (SPK) on johtava 
suomalainen siemenperu-
naan erikoistunut yritys. 

-Yhtiömme omistus on 
täysin kotimaisissa käsissä. 
Asiakkaitamme ovat yk-
sittäiset perunanviljelijät, 
viljelijärenkaat, lajike-edus-
tajat sekä ruoka- ja peru-
nateollisuuden sopimusvil-
jelijät eri puolilla Suomea. 
Tuotamme vuosittain peru-
naa noin 13 miljoonaa kiloa. 
Tästä siemenperunan osuus 
on 7-7,5 miljoonaa kiloa. 
Innovatiivisuus ja edellä-
kävijyys ovat meille tärkei-
tä. Teemmekin jatkuvasti 
tutkimus- ja kehitystyötä 
yhdessä muun muassa yli-
opistojen ja tutkimuslai-
tosten kanssa. Haluamme 
säilyttää kärkiasemamme 
toimialalla ja tarjota asiak-
kaillemme jatkuvasti pa-
rempia tuotteita ja palve-
luja, yhtiön toimitusjohtaja 
Paula Ilola kertoo.

Aeroponisen tuotanto-
menetelmän kehittämisessä 
yhtiö on tehnyt tutkimus-

Toimitusjohtaja Paula Ilola sylissään aeroponista, eli ilmassa 
kasvavaa perunaa.

työtä jo noin kymmenen 
vuoden ajan. Yhtiön aloit-
taessa tutkimuksen aeropo-
nisesti, eli ilmassa kasvate-
tusta perunasta, ei vältytty 
alkuhankaluuksiltakaan.

-Emme löytäneet sopivia 
tuotannossa tarvittavia vä-
lineitä kuin tietyiltä jenkki-
en huumesivustoilta. Kun 
sitten teimme tilauksen, py-
säytti tulli paketin matkan 
ja edessä oli aikamoinen 
selittäminen, ettemme ala 
Tyrnävällä hamppua kas-
vattamaan, vaan perunaa 
ilmassa, Ilola naurahtaa.

Tänä päivänä ilmape-
runoihin uskovat muun 
muassa huippukokit Henri 
Alen ja Tommi Tuominen. 
Toukokuun viidentenätois-
ta päivänä he avaavat Hel-
singin Etelärannassa Ultima 
ravintolan, jossa asiakkaat 
voivat nähdä valaistuissa 
pylväissä, kuinka ilmape-
runat kasvavat. Tämän on 
mahdollistanut Tyrnäväl-
lä tehty tutkimustyö, jolla 
on löydetty sopiva taajuus 
Ledvaloille, jotka eivät häi-

ritse ilmaperunan kasva-
mista liialla valolla.

-Suomen siemenperu-
nakeskus on aikoinaan 
perustettu ”Suomen äiti-
perunaksi” ylläpitämään 
ja varmistamaan Suomes-
sa viljeltyjen perunoiden 
aineistoja, sekä varmista-

maan sertifioidun siemen-
perunan tuottaminen. Vuo-
sikymmenten saatossa 
toiminta on laajentunut ja 
monipuolistunut. Tälläkin 
hetkellä meillä on muitakin 
pilotointihankkeita kuin 
ilmaperuna, kertoo Paula 
Ilola. MTR

Kasvihuoneissa ilmaperunat ovat näyttävä näky.

Peruna on hyvää ravintoa, jonka tulevaisuudesta pidetään Tyr-
nävällä huolta. Korissa olevat perunat ovat kuuluisaa Jussi var-
haisperunaa.

Laatumukuloita 
pelloilta ja pirteistä!

www.tyrnava.fi

LIITY 
JÄSENEKSI

www.yrittajat.fi/
pohjois-pohjanmaanyrittajat/

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

www.puutolli.fi

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-
VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

PARI- JA RIVITALOJA

MUUTTO-
VALMIINA
PUUTÖLLILTÄ!

4H yrittäjille stipendejä
Tyrnävän yrittäjät muisti 
stipendeillä toiminnassaan 
menestyneitä 4H yrittäjiä. 
Stipendin saivat Murtomaku 
yrityksestä Louna Paaso ja 
Sofia Lepistö. Tytöt pyörit-
tivät viime kesänä mm. ke-
säkahvilaa vanhan pappilan 
pihapiirissä ja ovat myyneet 
leipomuksia suoraan myös 
asiakkaille.

4h vs. toiminnanjohtaja Hanna Ranta-Hirvonen, hallituksen pj 
Heli Uitto, Sofia Lepistö ja Louna Paaso.

Makiata Iikka Mutasen alaa on kotileipomon pyörittäminen kol-
matta vuotta.

Toinen palkittavista yri-
tyksistä oli Makiata Iikka 
Mutanen. Hänen alaa on 
myös kotileipomon pyörit-
täminen useamman vuoden 
ajalta. 4h-yritys Makiata 
pyörii nyt kolmatta vuotta. 
Yritys tekee leivonnaisia asi-
akkaille erilaisiin tilaisuuk-
siin. Kakut, piirakat ja muut 
leivonnaiset onnistuvat tila-

uksesta.
-Leivonnaiset leivon 

meillä kotona kotitalouskeit-
tiössä. Tällä hetkellä toimin 
yksin yrityksessäni. Tulevai-
suudessa tulen tuottamaan 
leivonnaisia tilaisuuksiin, 
omien opintojeni rinnalla, 
kertoi Iikka Mutanen.

4h-harjoitusyritystä on ol-
lut helppo pitää ja se on ollut 

mielestäni mukavaa. Kirjan-
pitoa olen ylläpitänyt ajan 
tasaisesti. Yritys on toiminut 
oikein mainiosti, asiakkaat 
ovat olleet tyytyväisiä ja 
tuottoakin on tullut.

Iikalle palkinto toimite-
taan myöhemmin, koska 
hän ei päässyt ottamaan pal-
kintoa vastaan.

TYRNÄvÄN 
TEMPauS 
YlEiS-
uRhEilu
SEuRaKiSaT 
23.5., 27.6. ja 8.8. 
klo 18.00 Tyrnävän 
urheilukentällä 
Sarjat alkaen
5 v–15 v. 
Lisätiedot 
www.kilpailukalenteri.fi/
seurakisat

Mukaan voi tulla kaikki 
urheilusta kiinnostuneet 
lapset ja nuoret. Palkinnot!

PERuNa-
MaRKKiNa-

juOKSu
Perunamarkkinoiden 
yhteydessä 29.9.2018 

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 

www.perunamarkkinajuoksu.fi

lasten ja nuorten 
YlEiSuRhEilu-

KOulu
Harjoitukset 

urheilukentällä 
maanantaisin ja 
keskiviikkoisin 
klo 17.00-18.00

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 

www.tyrnavantempaus.fi/
yleisurheilu/harjoitukset

aiKuiSTEN 
uRhEilu-

KOulu
Harjoitukset 

urheilukentällä 
maanantaisin ja 
keskiviikkoisin 
klo 18.00-19.30

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 

www.tyrnavantempaus.fi/ 
yleisurheilu/aikuisten 

urheilukoulu

aiKuiSuRhEilijOidEN 
KaNSalliSET 
hEiTTOKiSaT 

Tyrnävän urheilukentällä 
3.6.2018 alken klo 12.00. 

Lisätiedot 
www.tyrnavantempaus.fi/

yleisurheilu/kilpailut

TERvETulOa!

Fysikaalinen hoitolaitos uusissa 
tiloissa torin laidalla
Tyrnävän Fysikaalinen 
hoitolaitos Heli Räisänen 
on toiminut alan yrittäjänä 
Tyrnävällä lähes 30 vuotta 
eli -vuodesta 1990 lähtien. 
Toimitilat ovat sijainneet 
lääkäritalossa Kirkkotiel-
lä, josta yritys siirtyi hel-
mikuun alussa uusiin, 51 
neliömetrin, toimitiloihin 
Lakeuden Helmi liike- ja 
asuinkiinteistöön torin lai-
dalle. Avajaiset pidettiin 
lauantaina 3.2. 

Uusiin tiloihin siirtymi-
sen yksi tärkeimpiä syitä 
on ollut tulevaan SOTEssa 
maakuntamalliin siirtymi-
nen. Eräs uudistus – myös 
SOTE-uudistukseen kuulu-
vana – on sähköiseen poti-
lastietojärjestelmään ja kan-
taan -siirtyminen. 

-Tulevissa kilpailutuk-
sissa pärjäämisissä on to-
dellakin oltava nykyajan 
kehityksessä mukana. 
Hieman jopa ihmetyttää, 
että nykyisin hinta näyttää 
olevan laatua tärkeämpä-
nä, joka aiemmin on ollut 
päinvastoin Kelalle tarjo-
uksia jätettäessä. Näyttää 
siis tulevassa maakunta-
mallissa olevan tasapäis-
tämisen piirteitä. Uusia 
vakuutusasioita on tullut 
myös kuvioihin mm. vas-
tuukysymyksissä ja etäkun-
toutusnäkökulmat on myös 
huomioitava tarjouksissa 
aikaisempaa paremmin. 
Muutoksin tuulissa ollaan, 
mutta olen yrittänyt pysyä 
niissä mukana, toteaa yrit-
täjä Heli Räisänen. 

Räisänen on ollut koko 

Heli Räisänen on toiminut fysikaalisen hoitolaitoksen yrittäjänä kolmisenkymmentä vuotta ja ol-
lut koko ajan myös Tyrnävän Yrittäjien aktiivi jäsen.

Tyrnävän Fysikaalisen hoito-
laitoksen uudet toimitilat ovat 

sijainneet helmikuun alusta 
alkaen torin laidalla Lakeu-

den Helmi liike- ja asuintalo-
kiinteistössä. 

toimintansa ajan Tyrnävän 
Yrittäjien jäsenenä ja pit-
kään toiminut myös halli-
tuksessa. HT
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ROMuT 
RahaKSi

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

SUOMEN EKOTALOT
www.suomenekotalot.fi

Rakentaja! Tutustu
energiaa säästävään

lämmitykseen:

Tyrnävä  0505557514  sales@suomenekotalot.fi

KUUSISALO  OY
TARJOAMME MONIPUOLISET

SÄHKÖALAN TYÖT AMMATTITAIDOLLA
• sähkösuunnittelu
• prosessisähköistys
• ATK-kaapeloinnit

• sähköasennukset
• antenniasennukset
• murto- ja palohälytyslaitteet

Ahlströmintie 1 D, 92400 Ruukki Puh. (08) 2300 420
fax: (08) 2300 459, sähköposti: kari.kuusisalo@kuusisalo.fi

Lämmittää vielä -35 asteessa! Kysy  tarjous!

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput
uusi LN-mallisarja

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

Juha Karhula Oy
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

Tauriaisten yrittäjäpariskunta 
monessa mukana

Aviopari Jarin ja Siskon yhtei-
set päiväkahvit kotona, silloin 
kun ne ovat mahdolliset, ovat 
kohokohta kiireiselle yrittäjä-
pariskunnalle.

Jari Tauriainen salaojakoneensa kanssa. Salaojitus vaatii järeää 
kalustoa.Lepistön lammastilalla on toistasataa lammasta. 

Sisko ja Jari Tauriainen 
ovat monessa mukana ole-
va yrittäjäpariskunta, joilla 
ei kuitenkaan ole yhteisiä 
yrityksiä. Siskolla on pie-
ni maatilayhtymä yhdessä 
veljensä kanssa kotipitäjäs-
sään Utajärvellä. Tyrnäväl-
lä hänellä on kotinsa lähellä 
Lepistön lammastila, josta 
löytyy toistasataa lammas-
ta. Lisäksi Sisko kuuluu 
Tyrnävän Yrittäjien halli-
tukseen.

-Harrastushan tämä lam-
mastouhu näillä määrillä 
vielä on, joten käyn myös 
palkkatyössä Oulussa, Sis-
ko kertoo. Lammastilallaan 
hän tuottaa karitsan lihaa 
ja villa sekä taljat hyödyn-
netään myös. Karitsat teu-
rastetaan Veljekset Röngän 

Kemin tehtaalla.
Jarilla puolestaan on me-

nestyvä yhtiö JT-urakointi 
yhdessä veljensä Jarmon 
kanssa. Yritys on toiminut 
jo yli 30 vuotta ja parhaim-
millaan se on työllistänyt 
viisitoista työntekijää turve-
tuotannossa.

-Turvetuotannossa 
emme enää ole mukana 
ja tällä hetkellä päätoimi-
alamme ovat salaojitukses-
sa ja maanparannuskalkin 
levityksessä kesällä, sekä 
teiden kunnossapidossa tal-
vella. Talvella suurin työl-
listäjä on Tyrnävän kunnan 
kaavateistä huolehtiminen, 
Jari kertoo. 

Yrityksen henkilökunta 
muodostuu yrittäjäveljek-
sistä, sekä Jarin Kalle pojas-
ta, joka auttaa minkä kou-
lunkäynniltään ehtii.

JT-urakoinnin kalusto 
muodostuu neljästä trak-
torista, kaivinkoneesta, 
salaojakoneesta ja kuorma-
autosta kaluston siirtoihin.
MTR
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Haapalainen P. J. Tmi
Pekka Haapalainen

Rypsikuja 7, 91800 TYRNÄVÄ

044 556 1789

SeurakunTa kooSTuu jäSeniSTään.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tyrnävän seurakunTa
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

Lettukahvila 
CASAMER

Tervetuloa jälleen markkinoilla 
letuille ja makkaralle!

Tyrnävällä osataan.

www.shamanspirits.com
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TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY
Puhdas glasiaalinen pohjavesi 
on paitsi jokapäiväinen talousvesi 
kotitalouksille, myös paras 
alkuaine ja lähtökohta kaikenlaiselle 
elintarvike- ja virvoketuotannolle.

Meskutie 2

Presidentti Tarja Halonen 
jakoi KAKS – Kunnallis-
alan kehittämissäätiön 
Arjenturvaaja-palkinnon 
14.2. Finlandiatalolla tyrnä-
väläiselle Ravintola Pömilä 
yrittäjä Marika Keräselle. Li-
säksi palkinnon saivat Eeva 
Kröger Joensuusta ja Anne 
Ollgren Tampereelta. Ke-
hittämissäätiö on kertonut 
perusteluiksi Keräsen palkit-
semiselle: 

”Marika Keränen tekee 
poikkeuksellisen tärkeää 
työtä tyrnäväläisten koko-
naishyvinvoinnin edistä-
miseksi. Omassa kahvila-
ravintola -yrityksessään 
hän on toiminut kaikkien 
kuntalaisten ”vara-äitinä”. 
Viikoittain ravintolassa jae-
taan ruokaa vähävaraisille 
yhdessä järjestöjen kanssa. 
Keränen tarjoaa lisäksi ruo-
kakassiaan hakeville aamu-
puurot ja -kahvit. Lisäksi 
Keränen on ottanut lounas-
ravintolaansa harjoittelijoik-
si kehitysvammaisia sekä 
oppimis- ja käytöshäiriöisiä 

Marika Keränen sai 
Arjen turvaaja -palkinnon

nuoria harjoittelijoiksi ja 
työssäoppimiseen. Usealle 
nuorelle harjoittelu on ollut 
käänteentekevä asia elämäs-
sä. Ravintolassaan Keränen 
käyttää paikallisia raaka-ai-
neita ja ylijäämäruoka myy-
dään iltapäivisin edullisesti 
pois. Keränen on esimerkilli-
sellä tavalla ollut edistämäs-
sä Tyrnävän elinvoimaisuut-
ta, kuntalaisten hyvinvointia 
ja yhteisöllisyyttä.”

Marika itse oli huomion-
osoituksesta enemmän kuin 
yllättynyt. Hän arveli jotain 
olevan tekeillä, kun puoli-
solta oli kysytty hänen hen-
kilötunnustaan. Itse hän ei 
pidä tekemisiään mitenkään 
poikkeuksellisina. Keränen 
on syntynyt lestadiolaisper-
heeseen, ja hänen lapsuudes-
saan joskus seurojen jälkeen 
kotona saattoi olla kymme-
niä ihmisiä syömässä. Yhden 
asian hän kuitenkin palkin-
non saamisesta mainitsee:

– Pääsin kättelemään pal-
kinnon jakanutta president-
tiä Tarja Halosta. Jokaisen 

ihmisen pieni toive on pääs-
tä kättelemään presidenttiä, 
Marika kertoo nöyränä ja 
kiitollisena saamastaan huo-
mionosoituksesta. 

Pömilässä kokoontuu 
säännöllisesti kehitysvam-
maisten kerho, ja Marika 
tarjoaa osallistujille kahvit ja 
nisut.

– Se alkoi siitä, kun mi-
nulla oli eräs kehitysvam-
mainen ystävä SPR:n ystävä-
toiminnan kautta. Sen myötä 
porukat alkoivat tulla tänne 
porisemaan. 

Marikan keittiössä myös 
häärää usein porkkanan tai 
perunankuorijoita tuetun 
työtoiminnan kaut-ta. Ke-
hitysvammaisten lisäksi on 
ollut mielenterveyskuntou-
tujia tai muuten elämässään 
suuntaa hakevia.

Hävikkiä Keränen ei tee 

missään asiassa. Tekstivies-
ti lounaan ylijäämäruuasta 
lähtee tyrnäväläisille per-
heenäideille, ja sen lisäksi 
Pömilässä jaetaan ruokaa 
viikoittain vähävaraisille 
yhteistyössä paikallisten jär-
jestöjen kanssa. Keränen tar-
joaa lisäksi ruokakassiaan 
hakeville mannapuurot ja 
nisukahvit. Ruokakassien 
hakijoita on useita kymme-
niä perheitä viikoittain. Pai-
kallisilta kauppiailta saatua 
ruokaa on jaettu Pömilässä 
viimeiset kaksi vuotta. 

Keränen on myös aktii-
vitoimija Tyrnävän Yrittä-
jissä ja kuuluu yhdistyksen 
hallitukseen. Yhdistyksen 
tilaisuudet järjestetään myös 
pääsääntöisesti Pömilän ti-
loissa ja tarjoilu niihin hoi-
tuu Keräsen toimesta. HT

-  Nuohouspalvelut
-  Ilmanvaihto-
 puhdistukset
-  Sammutin-
 huoltopalvelut

www.nokipalo.fi   
044 756 4655

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

rusila@dnainternet.net

PUTKIRUSILA OY
 • LVI-asennukset • LVI-urakoinnit 

• Alan tarvikkeet 

Presidentti Tarja Halonen jakoi KAKS – Kunnallisalan kehittämis-
säätiön Arjenturvaaja-palkinnon 14.2. Finlandiatalolla tyrnävä-
läiselle Ravintola Pömilä yrittäjä Marika Keräselle.

Marika Keränen tekee poikkeuksellisen tärkeää työtä tyrnävä-
läisten kokonaishyvinvoinnin edistämiseksi.
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www.yrittajat.fi/liity

Kuljetukset kuorma- ja pakettiautolla, 
sopimuskuljetukset

www.kuljetushonka.fi

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

MuhOS-Oulu

AjonEuVojEn ILmAsToInTIhuoLLoT

Mika Kukkohovi
0400 282 352

• traktorit • kaivinkoneet 
• metsätyökoneet  • varaosat • autot

Kylmälänkyläntie 3181 
91500 Muhos

Ikkunakorjauksia kaikkina 
vuorokauden aikoina

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

www.lasipalvelu.

LASIPALVELUOy

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

(08) 333 335 

PÄIVYSTYS 

24h

Heinäkuussa Pullingin ja 
Uuden perunan juhlaviikonloppu

Seuraavat Tractor Pulling 
kisat 21.7. ovat 30-vuotis-
juhlakisat Tyrnävällä. Veto-
kisatoiminnan eli Pullingin 
aloittamisesta päätettiin 30 
vuotta sitten Tyrnävällä 
Mettähakalaisen maatalon 
isännän pirtin pöydän ää-
ressä. Seuraavalle vuodelle 
perustettiinkin jo Lakeu-
den Traktoriurheilijat ry, 
joka järjestää tänä vuonna 
SM-osakilpailut Tyrnävällä 
30-juhlavuoden kunniak-
si. Toiminta on ollut vireää 
koko yhdistyksen olemassa-
olon ajan. Perustajajäsenet 
Risto Uutinen, Pekka Tervo 
ja Kari Laukkanen ovat edel-
leen mukana toiminnassa.

Traktorinveto lajina on 
tullut Suomeen vuonna 1985. 
Laji keräsi paljon yleisöä 
myös Tyrnävällä heti 90-lu-
vun alkupuolella ja kilpaili-
joitakin oli todella runsaasti 
lajin alkuaikoina. Kisapäivät 
olivat pitkiä ja sisälsivät jopa 
karsinnat ja loppukilpailut 
saman päivän aikana.

Turvallisuussyistä veto-
koneisiin on tullut rajoituk-
sia ja sääntöjä, jonka vuoksi 
kisailijoiden määrä on rau-
hoittunut tämän päivän ta-
solle. Viime kesän kisoissa 
Tyrnävällä oli noin 50 kisaa-
jaa ja kisat kestivät noin kuu-
si tuntia.

Tyrnävällä kisoissa on 
aikanaan vieraillut muun 
muassa monia kuuluisuuk-
sia, kuten Lyly Rajala ja Juha 
Mietokin. 2000-luvun alussa 
saimme Tyrnävälle jopa ul-
komaisia vieraita, kun Tans-
kasta asti tuli neljä traktoria 
kisaamaan Ojakylään.

90-luvun taitteessa yh-

distys järjesti myös jäsenis-
tön väliset syyskisat parina 
vuonna. Nykyään SM-kiso-
jen lisäksi yhdistys järjestää 
jo perinteeksi muodostu-
neen Vakiotraktoreiden ve-
totapahtuman toukokuun 
puolessa välissä 19.5. 

Toiminta kehittyy jatku-
vasti ja jäsenmäärä pysytte-
lee muutamassa kymmenes-
sä. Toiminnassa on mukana 
lisäksi paljon vapaaehtoisia 
tapahtumista ja lajista kiin-
nostuneita. Jäsenet kehitte-
levät koko ajan uusia ideoita 
niin SM-kisojen kuin muun 
toiminnan suhteen. Yhdis-
tyksen nettisivutkin uusit-

tiin talven aikana.
Ensi kesänä SM-osakil-

pailu järjestetään 21.7. ja jär-
jestelyt ovat hyvää vauhtia 
etenemässä. Viime vuonna 
tapahtuma oli erityisen on-
nistunut, siihen tähtäämme 
myös tänä kesänä. 

SM-osakilpailun viikon-
loppuna Tyrnävällä tapah-
tuu, sillä keskustan alueelle 
nousee tänä kesänä ensim-
mäistä kertaa Tyrnävän Uu-
den Perunan Juhla sekä 
Tyrnävän potturallit -agili-
tykilpailu. Voisi sanoa jopa 
superviikonlopuksi. 

Eeva Ojala 

Ensimmäisen vuoden 1989 ki-
san lähtöluettelo.

Traktorien vetokisoja on järjestetty Tyrnävällä jo 30 vuotta.

SPR Tyrnävän osaston kuulumisia
SPR Tyrnävän osasto löytyy 
siemenperunamarkkinoilta. 
Esittelypisteestä löytyy pi-
ka-arpoja ja SPR tuotteiden 
myyntiä ja samalla osaston 
ja toimintaryhmien esittelyä. 

Ystävätoiminta pyörii ja 
Ensiapuryhmämme kokoon-
tuu harjoituksiin kerran 
kuussa. Uudet jäsenet ovat 
aina tervetulleita. Lisätietoa 
löytyy kotisivuiltamme: red-

net.punainenristi.fi/tyrnava
Samalla kiitämme kaik-

kia, jotka osallistuivat viime 
vuonna sydäniskurin (de-
fibrilaattorin) hankintaan. 
Sydäniskuri sijaitsee seu-
rojentalolla taksin sisään-
käynnin eteisessä, josta se 
on kaikkien kuntalaisten 
saatavilla nopeasti. Ensiapu-
ryhmämme pitää sitä myös 
mukanaan eri EA-päivystys 

tapahtumissa. Sydäniskurin 
paikka on merkattu myös 
kyltillä. Muista tämä merkki 
(liite kuva), se voi pelastaa 
joskus hengen.

Mukavaa kevättä ja kesää 
kaikille, nähdään markki-
noilla!

Maarit Stålnacke-Inkala
puheenjohtaja 

Avoinna arkisin 5.45-14.30
Meijerikatu 2, Tyrnävä

p. 044 325 0268
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Laatumukuloita 

pelloilta ja pirteistä!

Kunnanjohtaja Vesa Anttila:

Yrittäjyys – voimavara ja elinehto kunnalle
Kunnan tärkein tehtävä on huoleh-
tia kunnan asukkaista ja palveluista 
sekä yrityksistä ja alueen vetovoi-
maisuudesta. 

Suomalaisen kunnan rooli on par-
haillaan muutoksessa ja se on osin 
jopa keksittävä uudelleen. Muutok-
sista huolimatta kunta on jatkossa-
kin yksittäiselle yritykselle tärkeä ja 
lähin hallinnollinen viitekehys ve-
rotusoikeutensa, itsehallintonsa ja 
yleisen toimivaltansa kautta.

Meneillään oleva uudistus on 
erityisesti mahdollisuus määrittää 
kunnalle entistä vahvempi elinkeino-
poliittinen rooli luoda työtä ja raken-
taa hyvinvointia. Elinkeinopolitiikka 
on kunnan elinvoiman kulmakivi ja 
yrittäjyys sen tekijä. Ilman yrityksiä 
ei ole ihmisillä työtä, eikä palveluita 
kuntalaisille. Myöskään verotuloja ei 
tällöin kerry kunnalle.

Kun SOTE-vastuu poistuu kun-
nilta, kuntien toiminnan ytimeen 
nousevat hyvinvointi, sivistys- ja 
vapaa-aikatoimi, elinkeinopolitiikka, 
kaavoitus ja maankäyttö sekä infran 
ylläpito. Näillä toiminnoilla on jo nyt 
iso merkitys yrittäjän arkeen.

Koulutuspalvelut  
keskeisessä osassa
Elinvoimaisen kunnan keskeiset te-
kijät ovat vahva ja monipuolinen 
yrittäjyys sekä kunnan asukkaiden ja 
yritysten käytössä olevat koulutus- 
ja osaamispalvelut. Nämä elinvoi-
matekijät ovat myös voimakkaasti 

riippuvaisia toisistaan. Siksi hyvin 
järjestetyt koulutuspalvelut ovat 
keskeinen osa kunnan elinkeinopo-
litiikkaa.

Kunnan perustehtävä on asuk-
kaidensa hyvinvoinnin ja elinvoiman 
edistäminen. Kunnan jäseniä ovat 
kunnan asukkaat sekä yhteisöt ja 
säätiöt, joiden kotipaikka on kunnas-
sa. Myös yritys on kuntalainen.

Mielestäni yritysten elinvoimaa 
edistävän kunnan päätöksenteko on 
yrittäjämyönteistä. Tällaisen kunnan 
on koko ajan systemaattisesti tehtä-
vä päätösten yrittäjyysvaikutusten 
arviointia ja tunnistaa mm. hankin-
tojen elinkeinopoliittinen rooli. 

Päätöksenteossa on myös oltava 
tarkkana, että kunta ei päätöksillään 
”syö” yrittäjien elinvoimaa omalla 
toiminnallaan. Tällöin fiksu päätök-
senteko mielestäni tunnistaa kunnan 
olemassa olevan yrittäjyysresurssin 
ja hyödyntää sitä omassa toiminnas-
saan ja palvelutuotannossaan. 

Fiksu kunta arvostaa ja edis-
tää yrittäjyyttä. Merkittävä keino 
edistää ja arvostaa yrittäjyyttä on 
toteuttaa yrittäjyyskasvatusta osa-
na varhaiskasvatuksen, perusope-
tuksen ja toisen asteen kasvatus- ja 
opetussuunnitelmia. Samalla kunta 
omalta osaltaan ”kasvattaa” mah-
dollisia uusia tulevaisuuden yrittäjiä.

Yrittäjille hyvät  
toimintaedellytykset luo 
sellainen kunta, joka:
- säännöllisesti käy ja ylläpitää yrittä-

jien kanssa vuoropuhelua
-panostaa koulutukseen ja osaavan 
työvoiman saatavuuteen
- tarjoaa yrittäjille mahdollisuuksia 
osaamisensa kehittämiseen
- osoittaa yrittäjälle kunnan yrittä-
jyydestä ja elinvoimasta vastaavan 
henkilön ja hoitaa lupaprosessit jou-
hevasti ja hyvässä hengessä tarjoten 
yrityspalveluita koko yrityksen elin-
kaarelle
- huomioi maankäytössä ja maapoli-
tiikassa yritykset
- toteuttaa kaavoituksen avoimesti, 

Ostamalla Tyrnävältä palvelut pysyvät paikkakunnalla
Satu Himanen on työskennellyt Tyrnävällä 
elinvoimakoordinaattorina kolmisen kuukautta. 
Sinä aikana hän kertoo saaneensa monta kertaa 
vastata kysymykseen: ”Mitä se elinvoima oikein on?”

Törmäsin eräässä SITRAn (Suomen 
itsenäisyyden rahasto) tekstissä aja-
tukseen ”Elinvoima on innostava ja 
mielenkiintoinen käsite. Se pistää 
ajatuksia liikkeelle ja herättää monia 
mielleyhtymiä ja samalla paljon uu-
sia kysymyksiä.” Juuri näinhän se on. 
Joskus jopa tuntuu, että itse kukin 
käyttää elinvoimasta omiin tarkoi-
tusperiinsä sopivaa määritelmää. 

Kunnassa elinvoimaa voidaan 
tarkastella vetovoimaisen ympä-

ristön, kilpailukykyisen yrityskannan, 
osaamisen ja työvoiman saatavuuden, 
palvelujen, sosiaalisen pääoman ja yh-
teisöllisyyden sekä vahvan kuntatalou-
den näkökulmista.

Elinvoimaisessa kunnassa on vahva 
ja monipuolinen yrittäjäkunta ja yrit-
täjämyönteinen ilmapiiri. Yrittäjyys 
luo paikkakunnalle palveluita, työ-
paikkoja ja hyvinvointia – ja sitä kaut-
ta elinvoimaa. Tyrnävän vahvuuksia 
yrittäjän kannalta ovat muun muassa 

hyvä sijainti Oulun läheisyydessä, hyvä 
maankäytönsuunnittelu ja toimivat 
peruspalvelut. Ilokseni olen myös huo-
mannut, että yrittäjien ja kunnan suh-
teet ovat täällä välittömät ja kynnys 
yhteydenpitoon matalalla. 

Tästä on hyvä jatkaa: kehittää yh-
teistyökuvioita nykyisten yrittäjien 
kanssa ja luoda mahdollisuuksia uu-
denlaiselle yrittäjyydelle. Tänä kevää-
nä olen muun muassa tutustunut Tyr-
nävän osaamista –brändin yrittäjiin, 
joiden kanssa lähdemme yhdessä ha-
kemaan laajempaa näkyvyyttä Tyrnä-
vän osaamiselle.

Elinvoimaisessa kunnassa palve-
lut vastaavat asukkaiden tarpeita. 
Kunnallisten palveluiden lisäksi kunta 
edistää myös yksityisten palveluiden 

säilymistä paikkakunnalla. Tässä kun-
talaisillakin on ratkaisevan iso rooli: 
ostamalla paikallisista yrityksistä ja 
käyttämällä tyrnäväläisiä palveluita, 
saadaan palvelut pysymään Tyrnäväl-
lä. Samalla syntyy uusia työpaikkoja 
ja kasvava liiketoiminta luo verotuloja 
kunnalle. 

Toukokuun lopussa on luvassa pieni 
kampanja, joka muistuttaa meitä kaik-
kia Tyrnävältä ostamisen tärkeydestä. 
Seuraa ilmoittelua ja suuntaa kulkusi 
paikallisiin yrityksiin! 

Elinvoimaisessa kunnassa on myös 
aktiivisia kuntalaisia, järjestöjä, va-
paaehtoistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. 
Myös näitä olen Tyrnävältä ilokseni 
löytänyt. Aktiivisia yhdistyksiä ja teki-
jöitä on paljon, mutta uusista voimista 

haaveillaan melkein joka yhdistyk-
sessä. Nyt uutta lisäenergiaa etsi-
tään yhteistyöstä. Kunta on apuna 
luomassa Tyrnävälle uudenlaista 
yhdistysyhteistyökuviota toiminnan 
kehittämistä ja koordinointia, mutta 
myös vapaamuotoisempaa tutustu-
mista ja ajatustenvaihtoa varten. 

Kokonaisuutena Tyrnävän elin-
voiman kehittäminen on niin iso kak-
ku, ettei minkäänlainen koordinaat-
tori sitä yksin tee. Työhön tarvitaan 
kaikki tyrnäväläiset yhdessä – asuk-
kaista kunnan johtoon. 

Tervetuloa mukaan!

Yhteistyöterveisin 
Satu Himanen

Tyrnävän kunnan johtoryhmä työssään; kehittämisjohtaja Helena Illikainen, ympäristöjohtaja Matti Mannonen, hal-
linto- ja talousjohtaja Tuula Marttinen, kunnanjohtaja Vesa Anttila, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Vehkala sekä 
sosiaali- ja terveysjohtaja Teija Eskola.

Tyrnävän kunnanjohtajaksi Anttila 
siirtyy Iin kunnan opetus- ja varhais-
kasvatuspäällikön virasta. Kuva Iin 
kunnan läksiäistilaisuudesta 19.4.

johdonmukaisesti ja nopeasti samal-
la kuunnellen yrittäjiä huomioiden 
mm. asiakasvirrat liikennesuunnit-
telussa

Mielestäni jokaisen kunnan tulisi 
tunnistaa ja määritellä oman elin-
keinopolitiikkansa vahvuudet, koska 
kaikkea mahdollista tai mahdoton-
ta ei kannata tavoitella. Tällöin on 
tietysti tärkeää sitouttaa yrittäjät ja 
yritykset ja samalla houkutella uusia 
yrityksiä ja palveluja kuntaan. 

Moni yrityksen perustamista ja 
kuntaan muuttamista suunnitteleva 
tutkiikin hyvin tarkkaan niin kunnan 
tonttitarjonnan kuin muutkin palve-
lut. Tällöin mielestäni korostuvat niin 
varhaiskasvatus- kuin opetuspalve-
lut sekä harrastusmahdollisuudet. 
Kaikki kulkevat käsikädessä ja hyvä 
asia seuraa toista.

Tyrnävällä alkutuotanto on erityi-
sen vahvaa. Mielestäni on kuitenkin 
erittäin tärkeää kasvattaa ja moni-
puolistaa tyrnäväläisten yritysten 
määrää, jolloin myös työpaikkaoma-
varaisuus lisääntyy. Tämä ei tapah-
du sormia napsauttamalla, vaan se 
vaatii avointa ja tiivistä vuoropuhe-
lua sekä yhteistyötä eri toimijoiden 

Vesa Anttila, Tyrnävän kunnanjohtaja, ikä 45 vuotta. 
Viran hän ottaa vastaan maanantaina 7.5., mutta töitä Tyrnävän hyväk-
si Anttila kertoo tehneensä koko ajan valitsemisestaan lähtien. Ensimmäi-
senä työpäivänä on mm. kunnanvaltuuston kokous. Kuntalaisiin tutustu-
miseksi on tiedossa useita erilaisia kahvi- ja tutustumistilaisuuksia. Kaiken 
kansan tutustumisena Anttila avaa lauantaina 28.4. Kevät- ja Siemenperu-
namarkkinat Tyrnävän torilla. 

Perheeseen kuuluu neljä, iältään 12-17 vuotiasta, lasta. Anttila kertoo 
muuttavansa asumaan Tyrnävälle mahdollisimman pian. Harrastuksina 
ovat mm. kuntosaliharjoittelu, metsästys, kalastus ja maanpuolustustyö 
eri tasoilla. Oman liikuntaharrastuksen lisäksi urheilussa on tuttua nuorten 
valmentaminen. Tällä hetkellä Anttila toimii Kalajoen JHT D2-05 jääkiekko-
joukkueen joukkueenjohtajana. 

kesken. Tehdään Tyrnävästä yhdessä 
paras paikka yrittää, asua ja harras-
taa ikään katsomatta!

Kevätterveisin,
Vesa Anttila
Kunnanjohtaja
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”Tyrnävä on ihana kunta”
Törmäsin sosiaalisessa mediassa 
kunnan asukkaiden keskusteluun 
kunnan hyvistä puolista. Lista oli 
ilahduttavan pitkä ja monipuolinen: 
Tyrnävää luonnehdittiin turvalliseksi 
kasvuympäristöksi sekä aikuisille että 
lapsille. Puhtaus, hiljaisuus ja avaruus 
puhuttelivat, samoin kaunis luonto, 
linnut, lakeuden maisemat ja peruna 
ja hevoset. Oltiin onnellisia siitä, että 
itsenäinen kunta tarjoaa halukkaille 
omaa rauhaa, mutta halutessa sopi-
vasti säpinää ja tekemisen meininkiä.

Tekemistä löytyi monien harras-
tusten muodossa. Kesäisin lämmin 
uimapaikka, metsästys, hyvät leik-
kipuistot lapsille, liikuntasalit, urhei-
lutoiminnat, marjamaastot. Yhdessä 
tekeminen. Kyläyhteisöt. 

Rakennettua ympäristöä ja sen 
säilymistä arvostettiin. Upea kirjasto, 
kaunis kirkko ja hieno uusi Rantarous-
tin koulu saivat paljon kiitosta. Kun-
nan tarjoamia palveluja ja paneutuvaa 
henkilökuntaa, ihania opettajia ja ter-
veyskeskuksen väkeä kiiteltiin.

Eniten sydäntä lämmitti se, että 
tyrnäväläinen mutkattomuus, välit-
täminen ja yhteisöllisyys – juuri ne, 
joita itsekin saan työssäni kuntalais-
ten kanssa kokea lähes päivittäin – 
koettiin vahvoina. Kunnan asukkaita 

kehuttiin mukaviksi, upeiksi, kannus-
taviksi ja yhteisöllisiksi.  Yhteisön 
koettiin kannustavan myös yrittäjiä. 
Uusi kuntalainen totesikin, että hä-
net otettiin kuntaan avosylin vastaan. 
Tyrnäväläiset pitävät toisistaan huol-
ta ja Tyrnävä on ihana kunta – näihin 
mielipiteisiin on helppo yhtyä!

Uudelle kodille paikka 
keskustasta, kyliltä, 
Temmekseltä  
– vaihtoehtoja riittää 
Hirvelään rakentuu omena- ja  
kirsikkapuupuisto
Tyrnävällä on tarjolla monipuolisesti 
tontteja eri tarpeisiin. Puhuttelevien 
peltomaisemien keskellä sijaitsevalla 
Hirvelän uudella asuinalueella ovat 
vuodenajat läsnä joutsenten kevät-
muutosta, perunan kukinnasta ja elo-
kuun viljan kypsymisestä aina talven 
hohtavaan hankimereen. Päiväkoti, 
koulut, terveyspalvelut, kirkko, kir-
jasto- ja kulttuuripalvelut sekä kau-
pat ovat kävelymatkan etäisyydellä 
asuinalueesta. Asukkaiden iloksi Hir-
velään istutetaan tulevan kesän aika-
na omena- ja kirsikkapuupuisto sekä 
aloitetaan uuden leikkipuiston raken-
taminen.
 

Maaliskuussa pidetyn tonttipäivän tunnelmia. Tyrnävän tontit kiinnostivat myös naapurikuntalaisia.

Hevostilallisille tontteja 
lähellä keskustaa
Tyrnävälle on aivan uudenlaista asu-
mista ja hevostoimintoja yhdistävä 
alue välittömästi Tyrnävän keskustan 
tuntumassa.  1 – 5 hehtaarin kokoisia 
tontteja on muutaman hevosen har-
rastetalleista aina suurempien hevos-
alan yrittäjien tarpeisiin. Kantava idea 
on, että hevostiloille voidaan raken-
taa myös omakotitalo, majoitustiloja 
ja muuta hevosyrittäjyyteen liittyvää 
toimintaa. Yhteydet hevosreiteille 
lähtevät omasta pihasta ja lisälaidun-
maatakin on saatavissa kunnan omis-
tamilta lähipelloilta. Alueen toteu-
tumisen ja houkuttelevuuden vuoksi 
Palkkiin toivotaan eri profiileilla toi-
mivia talleja sekä myös muita hevos-
talouteen liittyviä ja toimialaa tukevia 
palveluja, kuten eläinlääkäriä, kengi-
tysseppää ja ratsastusterapeuttiakin. 
Joustava asemakaava tarjoaa tähän 
erinomaiset mahdollisuudet.

Lisätietoja Tyrnävän kunnan tonteista:
https://www.infogis.fi/tyrnava/

Teija Mikkonen
palvelusihteeri
044 497 1051

Tuomo Perälä
rakennustarkastaja
050 416 9922

Helena Illikainen
kehittämisjohtaja
050 347 4005

Omassa rauhassa, 
kuntakeskuksen 
ulkopuolella ja kylissä
Kunnan tonttipörssiin on koottu kaik-
ki kunnan omistamat vapaana olevat 
tontit. Sieltä löydät myös yksityisten 
omistajien myynnissä olevia raken-
nuspaikkoja Ängeslevänjoen varrelta, 
Markkuulta ja Kotimetsästä. Väljyyttä 
ja omaa rauhaa arvostavan kannattaa 
tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin.

Temmeksellä on paikkoja sekä 
kylän keskellä, Remes- ja Pesoskan-
kaalla, että rauhallisemmalla alueella 
Haurukylässä. Kysele lisää kunnanta-
lolta, autamme mielellämme oikean 
kodin paikan etsimisessä.

Yrittäjille tontteja eri 
tarpeisiin
Kunnan keskustassa on vapaana tont-
teja liiketilarakentamista ja ympäris-
töhäiriötä aiheuttamatonta teollista 
toimintaa varten. Myös Nipsingissä 
on vapaana yritystontteja erilaisiin 
tarpeisiin. Ammattirakentajille on 
tarjolla kerrostalo-, rivitalo- ja pienta-
lotontteja.  Kunta on aloittanut kaa-
voituksen 4 tien varteen, Haurukylän 
läheisyyteen, logistisesti erityisen hy-
välle paikalle. Kaava valmistunee ensi 
vuoden taitteessa. 

Helena Illikainen

Palkissa löytyy erikokoisia tontteja hevostilallisten tarpeisiin.
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RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRKA
Ruokapalvelupäällikkö vastaa ruoka- ja siivouspalvelujen 
tulosalueesta sekä toimii ruokapalvelun tulosyksikön esi-
miehenä. Tulosalueella on 33 työntekijää. Päivittäin valmis-
tetaan n. 2300 ateriaa.
Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään restonomin (AMK) 
tutkinto, perehtyneisyyttä ruokapalvelujen kehittämiseen 
ja johtamiseen sekä vankka työkokemus alalta ja esimies-
tehtävistä. Edellytämme kehitysmyönteisyyttä, tulosvas-
tuullisuutta, hyvää organisointikykyä sekä hyviä yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus lähiruoan suosimisesta 
ja ylijäämäelintarvikkeiden minimoimisesta sekä kokemus 
puhtauspalvelujen johtamisesta katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. 
Hakuaika päättyy 30.4.2018 klo 16.00. Hakemukset on 
toimitettava sähköisesti kunta@tyrnava.fi tai postitse Tyr-
nävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Viitteeksi ”ruo-
kapalvelupäällikön virka”. 
Todistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.  

Lisätietoja antaa:
vs. ruokapalvelupäällikkö Auli Silvennoinen p. 050 345 7116.

RUOKAPALVELUESIMIES
Työaika on 38,75 tuntia/viikko. Ensisijaisena sijoituspaik-
kana on Murron koulun keittiö, mutta tarvittaessa henkilö 
toimii myös muissa ruoka- ja siivouspalvelun toimipisteis-
sä. Tehtäviin sisältyy keittiön operatiivisen toiminnan suun-
nittelu ja valvonta, sekä keittiötyötä. Palkkaus on KVTES 
mukainen.
Toivomme, että hakija on suurkeittiöalan kokemusta 
omaava ja itsenäiseen työskentelyyn pystyvä. Tehtävään 
valitulta vaaditaan suurtalousesimiehen koulutusta tai 
vastaavaa koulutusta sekä kokemusta esimiestehtävistä, 
erikoisruokavalioiden osaamista, sekä hygieniapassia. Kat-
sotaan eduksi Jamix-tuotannonohjausjärjestelmä tai vas-
taavan hallinta sekä Titania työaikajärjestelmän hallinta. 
Valitulla on neljän kuukauden koeaika.
Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen 3.5.2018 klo 
15.00 mennessä sähköpostilla kunta@tyrnava.fi tai osoit-
teeseen Tyrnävän kunta/ ruokapalvelut, Kunnankuja 4, 
91800 Tyrnävä. 
Viran täyttämisessä käytetään 4 kk koeaikaa. Virkaan va-
litun on ennen virkavaalin vahvistamista esitettävä hyväk-
syttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lisätietoja antaa ympäristöjohtaja Matti Mannonen 050 
430 9239 tai vs. ruokapalvelupäällikkö Auli Silvennoinen 
050 345 7116.

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan 
maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, 
että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä. 
Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme. 

MEILLÄ ON HAETTAVANA SEURAAVAT TEHTÄVÄT:

Näin voit vaikuttaa 
kunnan toimintaan!

Kunnan asukkailla tulee olla edellytykset osallistua 
ja vaikuttaa kunnan toimintaan, sanoo kuntalaki. 

Tyrnävän asioihin voi vaikuttaa äänestämällä  
kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi. Mutta entä  

vaalien välillä? Tiedätkö sinä, miten voit vaikuttaa?

Ota yhteyttä luottamushenkilöihin tai kunnan työnte-
kijöihin
Ylintä päätösvaltaa Tyrnävällä käyttää tyrnäväläisten valitsema kunnan-
valtuusto. Valtuutetut ovat kuntalaisia varten: heidät on valittu edusta-
maan äänestäjien mielipiteitä ja pitämään kuntalaisten puolia. Ota roh-
keasti yhteyttä kunnanvaltuutettuihin, jos jokin asia mietityttää.  Löydät 
heidän yhteystietonsa kunnan nettisivuilta. 

Luottamushenkilöistä koostuvien toimielinten ohjauksessa Tyrnävän 
arkea pyörittää kunnan henkilöstö.  Eri palveluiden tuottamisesta ja pää-
tösten valmistelusta vastaavat ammattilaiset haluavat olla kuntalaisten 
tavoitettavissa. Kunnantalon ovet osoitteessa Kunnankuja 4 ovat auki 
kuntalaisille ja palvelupiste Sentraali palvelee arkisin kello 8.00-12.00 ja 
13.00-16.00. Työtekijöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löyty-
vät tarvittaessa kunnan verkkosivuilta.

Tee aloite tai  
anna palautetta
Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloite kunnan toi-
mintaa koskevassa asiassa. Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuka tahansa, 
myös alle 18-vuotias kuntalainen. Tyrnävällä asia hoituu sähköisellä lo-
makkeella, jonka löydät kunnan nettisivuilta [http://www.tyrnava.fi/fi/
Asiointi/Lomakkeet ]. Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan asian-
omaiselle viranomaiselle käsittelyä varten. Kirjaamisen yhteydessä aloite 
saa diaarinumeron, jolla asian käsittelyn etenemistä voi seurata. 

Olethan huomannut, että samalta nettisivulta löydät myös linkin pa-
lautteen antamista varten? Lisäksi voit ehdottaa hankintaa kirjastoon.

Keskustele ja osallistu  
toimintaan ja tapahtumiin 
Vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet lisääntyvät koko ajan. Pe-
rinteisen mielipidekirjoittelun lisäksi internet ja sosiaalinen media tarjoa-
vat uusia kanavia. Kunnalla on oma facebook –sivunsa, jolla tiedotamme 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ja vastaamme kuntalaisten kysy-
myksiin. Liity seuraamaan, kysy, keskustele, kommentoi tai kritisoi, mutta 
pidetään käytös asiallisena netissäkin. 

Myös yhdistyksillä ja järjestöillä on yhä tärkeämpi rooli kunnan hyvin-
voinnin ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Voit siis vaikuttaa Tyrnävän 
asioihin lähtemällä mukaan paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen toimin-
taan tai osallistumalla tyrnäväläisten yhteisiin tapahtumiin. Esimerkiksi 
toukokuun lopulla on luvassa yhteisöllinen kuntalaisviikko ja kesänavaus-
tapahtuma Kesänportti. Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
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Marjo Pörhö.

Kysyimme kuntalaisilta heidän koke-
muksiaan Tyrnävän palveluista, sekä 
kuuntelimme toiveita ja terveisiä.

Veli-Matti Holma kertoi asuneen-
sa Tyrnävällä vuodesta 2009 lähtien. 
Kunnasta löytyviä peruspalveluita hän 
piti hyvinä ja heidän perheensä tarpei-
siin riittävinä. Monipuolisesti liikuntaa 
harrastavana hän toivoi kuntaan täysi-
mittaista frisbeegolfrataa. Tätä harras-
tavat joutuvat tällä hetkellä suuntaa-
maan kunnan ulkopuolelle, Veli-Matti 
totesi

Ville Kälkäjä on asunut kunnassa 
kuusi vuotta. Tyrnävän vahvuutena 
hän pitää rauhallisuutta ja kunnan pie-
nuutta sekä lyhyttä matkaa Ouluun. 
Kunnasta löytyy kaikki mitä tarvitsem-
me, mutta jokin suurempi sekatavara-
kauppa tyyliin Halpa-Halli voisi Tyrnä-
välle tulla, Ville toivoi.

Marjo Pörhö oli aamulla saapunut 
lääkäriin bussilla ja odotteli paluukyy-
din lähtemistä Murtoon. Siellä perhe 
on asunut kuusi vuotta. Alun perin 
he muuttivat Tyrnävälle Tukholmasta 

asuen kirkonkylällä viisi vuotta. Sit-
ten muutettiin miehen työn perässä 
vuodeksi Norjaan, josta kymmeneksi 
vuodeksi Turkuun ennen paluuta Tyr-
nävälle ja Murtoon. Tukholmasta muu-
tettaessa Tyrnävä oli lapsiperheelle 
paratiisi, jossa on ihanat liikuntamah-
dollisuudet ja kerhot, sekä  turvallista 
asua, Marjo toteaa. Toivelistalle hän 
laittaa lisää bussiyhteyksiä sekä Mur-
toon, että Liminkaan ja skeittirampin 
saamisen Murtoon, jossa asuu run-
saasti lapsia ja nuoria. MTR

Kuntalaisten toiveita katugallupissa
Veli-Matti Holma. Ville Kälkäjä.
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Patentti- ja rekisterihallituksen yh-
distysrekisterin mukaan Tyrnävällä 
toimii 78 yhdistystä. Kaikki eivät 
ole aktiivisia, mutta toimiviakin 
on paljon. Järjestöt ja yhdistykset 
järjestävät lukuisia isoja ja pieniä 

tapahtumia ja kerhoja, pyörittävät 
hankkeita, ja luovat samalla osallis-
tumisen ja vaikuttamisen paikkoja 
tyrnäväläisille. Ne tekevät – muo-
dossa tai toisessa – hyvää tyrnäväläi-
sille ja Tyrnävälle. 

Yhdistyksissä ja niiden toimin-
nassa on eroja, mutta myös paljon 
yhteistä. Yhdistykset toimivat Tyr-
nävällä, jakavat osin samoja resurs-
seja ja kohtaavat samoja haasteita. 
Ajatus jonkinlaisen yhteistyökuvion 

Tyrnävän yhdistykset yhdistävät voimansa

KAIKILLE 
AVOIMET

YHDISTYS-
KAHVIT

ma 11.6.
klo 17.30 - 19.30
Temmestuvalla. 

Lämpimästi
tervetuloa!

Tyrnävällä aloittaa jälleen lukio usean vuoden tauon jälkeen. Kunnanhallitus 
päätti lukion nimeksi 9.4. kokouksessaan August Sahlsten -lukio Tyrnävän en-
simmäisen juustomestarin mukaan.

Vehkala toimi ennen Tyrnävän pestiä 
Maaseudun sivistysliiton Oulun toi-
mistossa kehittämispäällikkönä. Mie-
hensä työn takia hän on perheineen 
asunut ulkomailla mm. Afrikassa ja 
Saudi-Arabiassa. 

Tyrnävällä Vehkala kertoo koke-
neensa vahvan maaseutupaikkakun-
nan yhteisöllisyyden, mikä näkyy 
myös hänen työssään. 

-On ollut helppo sulautua paik-
kakuntalaisten joukkoon esimerkiksi 
lounaalla Ravintola Pömilässä.

Lapsiystävällinen kunta
-Tyrnävä on lapsi- ja nuorisovoit-
toinen kunta ja näin unelmapaikka 
tehdä kunnan sivistys- ja hyvinvointi-
johtajan työtä. Lapsille ja nuorille pys-
tytään järjestämään ehyt koulupol-
ku varhaiskasvatuksesta lukioikään 
saakka. Tyrnävän ensimmäisen juus-
tomestarin mukaan August Sahlsten 
-nimen saanut Tyrnävän lukio aloittaa 
uudelleen toimintansa ensi elokuusta 
alkaen lukiokokeiluna siten, että Ou-
lun Lyseo on opetuksen järjestäjä ja 
Oulun ammattikorkeakoulu on muka-
na yhteistyötahona. Tyrnävän kunta 
järjestää tilat sekä huolehtii oppilai-

Kasvatustieteen maisteri Elina Vehkala on toiminut 
Tyrnävän kunnan sivistys- ja hyvinvointijohtajana 
syyskuusta 2017. Työpaikalleen Tyrnävän 
kunnantalolle hän kulkee Oulusta käsin. Vehkala 
kertoo saaneensa Tyrnävällä lämpimän vastaanoton 
ja viihtyvänsä työssään oikein hyvin.

Tyrnävä on yhteisöllisyyden ja 
välittämisen maalaiskunta  

den huollosta ja ruokailusta, Vehkala 
kertoo uudesta lukioratkaisusta, jon-
ne yhteishaku on meneillään. Tavoit-
teena on saada lukioon 30 opiskelijaa, 
yhteishaun perusteella hakijoita on 
paljon.

Hyvinvointiasia työn alla
Tulevaisuuden kunnissa elinvoima- ja 
hyvinvointityö jää Vehkalan mukaan 
kunnille maakuntauudistuksen jäl-
keenkin. Hyvinvointityössä mietitään 
keinoja ja tapoja, miten saadaan yk-
sittäisen kuntalaisen hyvinvointia ja 
elämänlaatua paranemaan ja kasva-
maan.

- Kehitystyössä on mukana kult-
tuuri- ja vapaa-aikatoimikin, joka on 
yksi työhöni kuuluvista yksiköistä. 
Tyrnävälle on rekrytoitu uusi vapaa-
aika- ja kulttuurijohtaja, joka vastaa 
ovat kulttuurista, kirjastotoimesta, 
liikunta- ja nuorisotyöstä. Työkaluja 
on siten paljon käytettävissä. Ajatuk-
senamme on, että voisimme tehdä 
entistä paremmin yhteistyötä, sai-
simme kuntalaiset mukaan ja helposti 
lähestyttäviä palveluja ja konkreetti-
sia tekoja, Vehkala luotsaa toiveitaan.

Vehkala toivoo myös tiivistä yh-

teistyötä elinvoimatyön suuntaan ja 
uusia tapoja yhdistyksien ja kolman-
nen sektorin toimijoiden saamiseksi 
toimintaan mukaan. 

Kansainvälisyys ja  
digitalisaatio
- Haluan nostaa kansainvälisyyden 
esiin työssäni ja toivon, että eten-
kin nuoret, koulut ja päiväkodit sekä 
kuntalaiset pääsevät kansainväliseen 
toimintakenttään käsiksi. Ensi viikolla 
tulee Italiasta 14 hengen opettajaryh-
mä tutustumaan koko kunnan sivis-
tystoimeen, kouluihin ja varhaiskas-
vatuksen yksiköihin, Vehkala kertoi 
lähitapahtumasta.

Hän haluaa huomioida työssään 
myös digitalisaation, koska maailma 
sähköistyy, asiat ovat verkossa ja siinä 
pitää pysyä mukana. 

- Kaikki koulut ovat digitalisaation 
kehittämisessä mukana, etenkin uusi 
Rantaroustin koulu on edelläkävijänä 
digitalisaatiossa, hän mainitsi ja ke-

Tyrnävällä on monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Peli-
hetki urheilukentällä.

perustamisesta tulikin yhdistyksiltä 
itseltään. Asiaa valmisteltiin jo tam-
mikuussa pidetyssä tapaamisessa, 
mutta päätös toiminnan käynnistä-
misestä ja sen periaatteista syntyi 
Yhdistysillassa 12.4. Mukana oli pa-
risenkymmentä tyrnäväläistä, jotka 
edustivat kymmentä yhdistystä. 
Jatkossa yhteistyöhön toivotaan 
mukaan muitakin kunnan alueella 
toimivia yhdistyksiä. 

Yhdistysaktiivit päättivät käyn-
nistää eräänlaisen yhdistysparla-
mentin, joka sai kokouksessaan 
työnimekseen ”Laari”.  Kukin yhdis-
tys nimeää mukaan 2 edustajaa, ja 
”Laari” kokoontuu 2 kertaa vuodes-
sa. Toiminnan tavoitteina on edistää 
yhdistysten ja kunnan eri alueiden 
välistä tuntemusta ja yhteistyötä, 
koordinoida hankkeita, tapahtumia 
ja toimintaa ja tukea yhdistysten 
elinvoimaisuutta ja jäsenhankintaa. 
Lisäksi siitä toivotaan viestintäkana-
vaa yhdistysten kesken sekä yhdis-
tysten ja kunnan välille.  

Yhdistysaktiivit toivoivat myös 
mahdollisuutta vertaistukeen ja ko-
kemusten vaihtamiseen. Tätä varten 
ideoitiin erikseen niin sanotut Yhdis-

tyskahvit (työnimi tämäkin). Kahvit 
tulevat olemaan yhdistysväen ja 
kaikkien kuntalaisten avoimia ta-
paamisia, joissa on vaihtuva teema 
ja kokemustenvaihtoa kahvikuppo-
sen äärellä. Kahveja tullaan järjestä-
mään muutamia kertoja vuodessa, 
ja niitä isännöivät vuorotellen Tyrn-
vävän eri yhdistykset. Ensimmäisen 
kerran näissä merkeissä kahvitellaan 
11.6. Temmeksen Temmestuvalla klo 
17.30 – 19.30. Lämpimästi tervetuloa 
katsomaan, mistä on kyse! 

Kunta on mukana käynnistämäs-
sä yhteistyötä ja tarjoaa toiminnalle 
tiloja sekä apua esimerkiksi viestin-
tään. Lisäksi sovittiin, että kuntaan 
lähiaikoina nimitettävä yhdistysyh-
teyshenkilö toimii tarvittaessa kool-
lekutsujana. Mutta kaiken ytimenä 
on tyrnäväläisten yhdistysten väli-
nen yhteistyö: Yhdistykset tekevät 
”Laarinsa” itse. Lämpimästi tervetu-
loa mukaan!

Satu Himanen
elinvoimakoordinaattori

Digitalisaation kehittämisessä on edelläkävijänä uusi Rantaroustin koulu, 
kuva MuskoVisuals.

huu työkuntaansa:
- Tyrnävä on tulevaisuuden hyvin 

menestyvä kunta. Haluan rohkaista 
kuntalaisia ottamaan minuun entistä 
enemmän suoraan yhteyttä. Avoi-

mesta rehellisestä palautteesta myös 
tykkään, Elina Vehkala kiteyttää.

Heimo Turunen

Tyrnävän 
kunnan
sivistys- ja 
hyvinvoin-
tijohtaja 
Elina 
Vehkala.
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Laatumukuloita 

pelloilta ja pirteistä!

Palvelut 
kävelymatkan
 etäisyydellä

Hirvelän tontit

Tyrnävän osaamista 
–brändiyrittäjäksi? 
Viitisentoista tyrnäväläistä yritystä on jo saanut 
tuotteelleen tai palvelulleen Tyrnävän osaamis-
ta -brändileiman. Brändin ydinajatus on tarjota 
kuluttajille tyrnäväläistä tekemistä, taitoa ja 
laatua eri tuotteiden, lähiruoan ja palveluiden 
muodossa. Samalla lisätään laadukkaiden tyr-
näväläistuotteiden näkyvyyttä, tunnettuutta ja 
myyntiä.

Tuoteperhettä myydään ja markkinoidaan 
yhteisen brändin alla; tuoteperheellä on oma 
tunnistettava ulkoasunsa, logonsa, 
sekä oma tarinansa. Ajatuksena 
on, että brändin tuotteet erot-
tuvat edukseen muista tuot-
teista osana tuoteperhettä, 
ja asiakas tietää hankkivan-
sa laadukkaan tuotteen, 
joka on joko Tyrnävän osaa-
mista, Tyrnävän lähiruokaa 
tai Tyrnävän tuotantoa. Jo-
kaisella brändissä on mukana 
olevalla yrittäjällä on oma jäl-
jitettävä brändileimansa ja –nu-
meronsa. 

Kunta on sitoutunut edistämään brändin ja 
siihen liittyvien yritysten näkyvyyttä ja tuot-
teistamisen lisäämistä. Alusta saakka mukana 
olleet yrittäjät ovat arvostaneet brändissä eri-
tyisesti yrittäjäverkoston mukanaan tuomaa 
yhteisöllisyyttä, yhteisiä tilaisuuksia ja koulu-
tuksia sekä kunnan mukana oloa. Tällä hetkellä 
brändille haetaan laajempaa näkyvyyttä muun 
muassa tapahtumien ja viestinnän keinoin.

Kiinnostuitko? Tiedoksesi, että Tyrnävän 
osaamista -tuoteperhe elää; siihen 

voidaan liittää ja siitä voi poistua 
milloin tahansa. Onko sinulla 

tuote, joka tulee kokonai-
suudessa Tyrnävältä tai 
sen raaka-aineet saadaan 
Tyrnävältä? Onko tuottee-
si jalostettu Tyrnävällä? 
Entä sijatsevatko (palvelu)

yrityksesi toimitilat Tyrnä-
vällä. Ota yhteyttä ja selvi-

tellään, mitä brändiyrittäjyys 
voisi yrityksellesi tarjota! 

Tutustu brändiin ja mukana oleviin  
yrityksiin kunnan verkkosivuilla: 
www.tyrnava.fi/fi/Ajankohtaista/Tyrnavan-osaamista--brandi

Lisätietoja brändistä ja tuoteperheeseen liittymisestä antaa 
elinvoimakoordinaattori Satu Himanen
p. 040 672 8384, satu.himanen@tyrnava.fi
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Markkinat usein esillä 
hallituksen kokouksissa

Tyrnävän yrittäjien hallitus on kokoontunut useaan kertaa tämän vuoden aikana. Syyskokouk-
sessa valittiin mukaan uusia jäseniä. Tämän vuoden kokouksien kestoaiheena on ollut Kevät-/
Siemenperunamarkkinoiden järjestäminen. Ravintola Pömilässä helmikuun kokouksessa olivat 
mukana Sisko Tauriainen, Jari kurola, Marika Keränen, puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti, 
Mikko Kukkohovi, Minna Ahonen, Henriikka Viramo (uusi) ja kunniapuheenjohtaja Tauno Bräysy. 
Kokouksesta puuttuivat tällä kertaa Petteri Väyrynen ja Susanna Närhi (uusi). 

Ammattitaitoiset maanrakennustyöt
pyörä- ja tela-alustaisilla kaivinkoneilla

pu. 040 5470 890

TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
LVI-TYÖT
UrAKKA- TAi LASKUTUSTYÖnÄ

TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
Vesa olsbo 0400 284 266
vesa.olsbo@tyrnavanputkirakennus.fi

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

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/tyrnava
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autonomi.fi

Tyrnävän Autohuolto | Mestarintie 5, 91800 Tyrnävä
puh. 050 326 4151 | pasi.arffman@autonomi.fi

www.tarkkahuolto.fi | Ma–pe klo 7.30–17.00

Öljynvaihto
alk. 69 €

Sisältää 5W40 synteettistä moottori-
öljyä 3,5 litraa ja suodattimen.

Tyrnävän Autohuolto

Meiltä myös seuraavat palvelut
Öljynvahdot • Huollot • Katsastuskorjaukset • Kytkimenvaihdot

Jakopäähuollot • 4-Pyöräsuuntaukset
Kysy sijaisautoa!

Puheenjohtaja 
Annukka Suotula-Ervasti
p. 044 750 5051
Tyrnävän Puoti
tyrnavan@yrittajat.fi    

Varapuheenjohtaja
Mikko Kukkohovi
p. 050 555 7514 
Suomen Ekotalot Oy
mikko.kukkohovi@suomenekotalot.fi 
   
Sihteeri
Minna Ahonen  
p. 040 630 3343 
Jokiniemen Kissahoitola
minna.ahonen@dnainternet.net

Tyrnävän Yrittäjät ry:n  hallitus 2018
Jari Kurola 
p. 040 714 7480, 
Soveo Oy
jari.kurola@soveo.fi
  
Marika Keränen
p. 044 325 0268, Pömilä Oy 
msjkeranen@gmail.com

Susanna Närhi 
040 575 7831 
K-market Tyrnävä,
susanna.narhi@k-market.com

Henriikka Viramo 
045 633 7332 
Hierontapalvelu Hevi
henvira@koti.luukku.com

Sisko Tauriainen
p. 040 757 1253
Lepistön Lammastila
sisko.tauriainen@gmail.com

Petteri Väyrynen
p. 050 597 0381 
Pohjolan Jope Oy
petteri.vayrynen@jopeoy.fi 

Tynävällä Uuden Perunan 
Juhla heinäkuussa
Tyrnävällä peruna on tuote. 
Sen puitteissa on keväällä ja 
syksyllä markkinat ja uute-
na tapahtumana on Tyrnä-
vän Uuden Perunan Juhla 
perjantaina ja lauantaina 
20.-21.7.2018. Tapahtuman 
järjestäjänä on Tyrnävän 
Yrittäjät ry ja ensimmäisen 
vuoden hankerahoitus tu-
lee Nouseva Rannikkoseutu 
ry:ltä. Pääpaino on laaduk-
kaalla lähiruoalla ja juomal-
la, sekä tietenkin hyvällä 
musiikilla ja hyvinvoinnilla. 

Uuden Perunan Juhlassa 
voi tehdä ostoksia lähialueen 
tuottajilta, rentoutua, kau-
nistua ja laittautua beauty 
shopissa. Tapahtumassa on 
myös nimekkäitä esiintyjiä: 
Dream Theme duo, Standby 
cover-bändi, Maya (The Voi-

ce of Finland) & Jam Group, 
Sana (X Factor), Mimmit 
duo (Pikkukakkonen, 
MTV junior), sekä 
Maarit ja Sami 
Hurmerinta!

Uuden Peru-
nan Juhlassa pää-
see maistamaan 
Tyrnävän maistuvia peruna-
ruokia uudesta perunasta, 
sekä pienpanimotuotteita 
lähialueelta.

Tapahtuman projekti-
päällikkönä toimii Mikko 
Kukkohovi, joka kertoo että 
samaan aikaan on Tyrnä-
vällä muitakin tapahtumia 
- perinteinen Tractor Pulling 
–tapahtuma ja uusi kansain-
välinen agilitykilpailu Tyr-
nävän Potturallit Tyrnävän 
urheilukentällä. Jälkimmäi-

seen odotetaan satoja koiria 
ja kahdesta kolmeen tuhatta 
ihmistä Suomesta, Ruotsista 
ja Norjasta. Potturallin vas-
tuullinen järjestäjä on Oulun 
Seudun Kennel- ja Agilitys-
eura KAS ry, jonka apuna 
toimii Tyrnävän koirahar-
rastajat ry. 

– Kilpailijoita houkuttelee 
paikalle finaalien isot raha-
palkinnot, joita ei tavallisesti 

Syksyn potun kauneuskisan 
tuomarit julkkiskokit Tommi 
Tuominen ja Henri Alen.

Kaunein 
peruna 

Tyrnävän Yrittäjien syyskokouksessa palkittiin Vuoden yrittäjä-
nä Petri Autio. Palkintoa luovuttamassa Tyrnävän kunnna puo-
lesta Marjukka Manninen ja Helena Illikainen sekä Tyrnävän 
yrittäjien puolesta Tauno Bräysy ja Annukka Suotula-Ervasti. 
Palkitsemisen jälkeen Tyrnävän Yrittäjät kiittivät vielä vielä kun-
nanjohtaja Marjukka Mannista hyvästä yhteistyöstä ja muis-
tivat läksiäislahjalla hänen siirtyessään Pohjois-Pohjanmaan 
maakunta- ja soteuudistuksen muutosjohtajaksi.

Tyrnävän Yrittäjien 
syyskokouksessa palkittiin
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Tyrnävän Palloseura joukkuelajien erikoisseura
Tyrnävän Palloseura on ak-
tiivisesti toimiva joukkue-
lajeihin keskittynyt urhei-
luseura, jonka päälajiksi on 
muodostunut salibandy.

-Seuraa perustettaessa 
lajeiksi otettiin jalkapallo, 
jääkiekko, kaukalopallo ja 
salibandy. Nykyisin toimin-
ta on aktiivista sarjapeleissä 
salibandyssa sekä jalkapal-
lossa kerhon muodossa. 
Jääkiekko ja kaukalopallo 
ovat jääneet sivummalle, 
kertoo seuran puheenjohta-
ja Jari Karppinen.

Seuran jäsenmäärä on 
noin 150. Salibandyjouk-
kueita seuralla on kaksi 
aikuisten ja kaksi juniorien 
joukkuetta, sekä harrasta-
jien joukkue. Seuran yk-
kösjoukkue pelaa Miesten 
2-divisioonassa, jossa sarja-
paikka säilyi tiukan taiste-
lun jälkeen. Ratkaisevassa 
karsintaottelussa kaatui AC 
Ressut Rovaniemeltä maa-

G- junnut ovat pelanneet viimeisen leijonaliiga pelin reilu viikko sitten ja ottaneet voiton Kelys-
tä 11-1.

Salibandy on vauhdikas ja yleisöä viihdyttävä joukkuepeli.

lein 8-7.
-Lisenssipelaajia seu-

rassa on 75-80 ja otteluolo-
suhteet Rantaroustin salissa 
ovat Oulunseudun parhaat. 
Kesäharjoittelua teemme 
Tyrnävän lisäksi Kempe-
leessä, jossa on hyvät mah-
dollisuudet muun muassa 
mäkiharjoitteluun. Tyrnä-
vällähän ei juuri mäkiä löy-

dy, kertoo ykkösjoukkueen 
vetäjä Perttu Matinolli. Us-
kon salibandyn kehitykseen 
Tyrnävällä ja tulemme ensi 
kaudella tarjoamaan entistä 
viihdyttävämpää peliä sar-
japaikan säilymisen anta-
malla innolla. MTR

Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Tyrnävän yrittäjien kevät-
kokouksessa torstaina 17.5. 
käsitellään viime vuoden 
toimintakertomus. 

Puheenjohtaja oli An-
nukka Suotula-Ervasti ja 
varapuheenjohtajana Mik-
ko Kukkohovi ja sihteerinä 
Minna Ahonen. Muina hal-
lituksen jäseninä, Heli Räi-
sänen, Marika Keränen, Esa 
Saarela, Jari Kurola, Sisko 
Tauriainen ja Petteri Väy-
rynen. Yhdistyksen kunnia-
puheenjohtajana on Tauno 
Bräysy.

Pidettiin sääntömääräi-
set kevät- ja syyskokoukset. 
Hallituksen seitsemässä ko-
kouksessa käsiteltiin halli-
tukselle kuuluvia asioita.

Puheenjohtaja osallis-
tui puheenjohtajien neu-
vottelupäiville tammi-
helmikuun vaihteessa. 
Tammikuun 26.1. PPY:n 
järjestämään paikallisen 
vaikuttamisenpäivään osal-
listui yhdistyksestä kolme 
henkeä. 

16.3. järjestettiin Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjien jär-
jestämä Keskustelunpaikka 
tilaisuus oli 16.3.meijerialu-
een auditoriossa. Keskuste-
lemaan oli kutsuttu yrittäjiä 
sekä kuntavaaliehdokkaita 
ajankohtaisista asioista. Pai-
kalla oli noin 30 henkilöä. 

Tyrnävä Yrittää-lehti il-
mestyi huhtikuun lopulla 
juuri ennen 29.4. järjestet-
tyjä kevät- ja siemenperu-
namarkkinoita Tyrnävän 
torilla. Tällä kertaa saim-
me nauttia ihanasta aurin-
koisesta säästä. Markki-
naväkeä olikin runsaasti 
liikkeellä, siemenperunan 
menekki oli hieman edellis-
vuosia heikompi.

Läppärilenkki oli kol-
mannen kerran syyskuus-
sa. Tapahtumalla kerättiin 
rahaa yrittäjyysluokan läp-
päreihin. Lenkkeilijöitä oli 
noin kolmisenkymmentä. 
Tapahtuma sai jälleen hy-
vää palautetta.

Suomen Yrittäjien toi-
mitusjohtaja Mikael Penti-
käinen vieraili Tyrnävällä 
syyskuun lopulla. Päivän 
aikana tutustuttiin mm. uu-
teen Rantaroustin oppimi-
senympäristöön, pidettiin 
palaveri kunnan kanssa ja 
vierailtiin eri yrityksis-
sä. Tyrnävän kirkkoon oli 
myös tutustuminen, koska 
alttaritaulun mallina on 
kerrottu olevan Pentikäisen 
äiti. Päivä päättyi yrittäjien 
hallituksen tapaamiseen 
Hannuksen piilopirtillä. 

Perunamarkkinoille 
osallistuttiin 30.9. Tyrnävä-
torille ja järjestettiin toisen 
kerran potun kauneuski-
sa. Tuomaristossa oli mm. 
huippukokit Henri Àlen ja 
Tommi Tuominen. Yrittä-
jillä oli oma pieni maistiais-
myyntipiste, jossa myyn-
nissä oli erilaisia ruokia 
perunalajikkeista. 

Yrittäjien kirkkopyhää 
vietettiin 29.10. Temmeksen 
kirkossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen oli kirkkokahvit 
Temmeksen kirkossa. 

Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien vuosikokousta-
pahtumaan Raahessa 4.11. 
osallistui kunniapuheen-
johtaja Tauno Bräysy.

Yhdistyksen joulu-
ruokailua ja pikkujouluja 
vietettiin syyskokouksen 
yhteydessä 30.11. Pömiläs-
sä. Tilaisuudessa jaettiin 
Tyrnävän vuoden 2017 

yrittäjäpalkinto, joka luovu-
tettiin Kiinteistö- ja sanee-
rauspalvelu Petri Autiolle. 
Syyskokouksen yhteydessä 
muistettiin myös kunnan-
johtaja Marjukka Mannista 
pienellä läksiäislahjalla. 

Joulunavaus järjestettiin 
1.12. meijerialueella. Pö-
milässä oli tunnelmallista 
joululauluja sekä tarjottiin 
joulupuuroa, joka tarjot-
tiin yhteistyössä partio-
lippukunta Mustavaristen 
kanssa. Kirjastossa oli koko 
perheen joulutarina, jonka 
hallituksen jäsen Esa Saa-
rela luki, meijerialueella 
esiintyi myös tiernapojat. 
Tapahtumassa oli arviolta 
noin 200 kävijää. 

Senioriyrittäjät kokoon-
tuivat säännöllisesti joka 
kuukauden toinen tiistai 
Pömilässä. Kesän aikaan 
pidettiin pieni tauko. Ta-
paamisissa on ollut sään-
nöllisesti 3-10 osallistujaa. 
Tauno Bräysy oli Suomen 
yrittäjien seniorivaliokun-
nan jäsen ja PPY:n seniori-
valiokunnan puheenjohtaja. 

Syyskokouksessa pää-
tettiin edellisen vuoden 
tapaan tehdä lahjoitus tyr-
näväläisille vähävaraisille 
perheille ja entisille yrittä-
jille. Lahjoitus oli yhteensä 
800 euroa, joka jaettiin noin 
50 suuruisina lahjakortteina 
joululahjana yrittäjiltä.

Keväällä palkittiin myös 
menestyneitä 4h yrittäjiä 
stipendillä. Palkinnon sai-
vat Joose Ylikoski Koski-
paja yrityksestä sekä Juha-
Matti Kuusjärvi Klapi- ja 
hankkeesta.

Keväällä lahjoitettiin pe-
rinteiseen tapaan stipendi-
rahaa yrittäjyysopinnoissa 

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili 
Tyrnävällä viime syyskuun lopulla ihastuen uuteen Rantarous-
tin kouluun ja uuden opetusajanmukaiseen opetukseen. Kuvas-
sa Tauno Bräysy, Mikko Kukkohovi, Mikael Pentikäinen, Tauno 
Uitto, Jani Alakangas rehtori, Marjukka Manninen kunnanjoh-
taja ja Annukka Suotula-Ervasti. 

Tyrnävällä Yrittä-
jän päivä 5.9.2017 

huipentui yrittä-
jyysluokan järjestä-
mään läppärilenk-
kiin. Juoksijoita oli 
reipas kolmekym-

nentä ja kannustus-
joukkoja varmaan 

yhtä paljon. Par-
haimmat kierrokset 

Sanni Räihä ja Esa 
Saarela peräti seitse-

män kierrosta, San-
ni 10-v hyvä kirittäjä 
ja vastus Esalle, hui-
kea suoritus nuorel-
ta neidiltä. Kiitokset 
osallistujille, talkoo-
laisille, tukijoukoille 

ja sponsoreita unoh-
tamatta mukana 

menossa oli myös 
kunnanhallituksen, 

valtuuston sekä yrit-
täjien hallituksen po-

rukkaa perheineen.

menestyville Kuulammen 
koulussa päättäville nuoril-
le 100 euroa.

Yhdistys auttoi vuoden 
aikana useamman discon 
järjestelyissä, toimittamalla 
ja asentamalla lainaan ää-
nentoistovälineet. 

Yhdistyksen tiedotuksen 
välineenä käytettiin pää-
asiassa sähköpostia, jonka 
kautta jäsenille meni yh-
distyksen omia tiedotteita 
ja informaatiota tulevista 
tapahtumista sekä myös 
muista ajankohtaisista asi-
oista. Myös yhdistyksen 
facebook- ja nettisivut oli-
vat yhtenä tiedotuksen vä-
lineenä. 

Hallitus 

Kaunein 
peruna 
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RAKeNNUSPALVeLU
KURTTI OY

- rakennusurakointi
- KVr-urakointi
- Asuntotuotanto

Rakennusteollisuus
RT ry:n jäsenyritys

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

www.rakennuspalvelukurtti.fi

SUOTULA

SYNTTÄRITARJOUKSIA

Koulutie 12, TYRNÄVÄ. puhelin (08) 545 1876
www.rautasuotula.fi avoinnna ma-pe 8-17, la 9-13

Perjantaina 
27.4.

Rautanetin 

20 v. 

MUNKKI-
KAhvIT!

Tuotteita rajoitettu erä ja voimassa 27.4. ja 28.4.2018

DOLOmiiTTikALkki 
40 kg

Biolan rAkeiSTeTTU 
kALkki  25 kg

LehTihArAvA 
pUUvAreLLA

mustang
GriLLihiiLi 
2,5 kg

harvia 22 
pUUkiUAS

kiUASkivi hArviA 20 kg STeeL mAX 24 g 
kiekkOpATrUUnA

pArvekehArjA

2000
10 säkkiä 550

säkki 1490
säkki 395

kpl

295
pss 39500 550

ltk 550
ltk200

kpl

Markkinajohtaja 
Pohjoismaissa ja 
samalla eniten 
myyty teräspatruu-
na. Erinomainen 
vauhti yhdistettynä 
laadukkaisiin 
komponentteihin 
takaa tappavan 
patruunan. Kal. 
12/70 US nr 7 ja 
8,5 

Selkeälinjainen ja 
vahvarakenteinen 
kiuas. Saunan 
koko 8–22 m3. 
Kivimäärä maksi-
missaan 40 kg.

- haravaosa muovia, leveys 
460 mm

- värit oranssi ja vihreä
- puuvarren pituus 148 mm
- mukana ruuvi varren 

kiinnittämiseen
- kokonaispituus 1625 mm
- yksittäispakkaus

Harvia-kiuaskivet on valittu kunnioit-
taen vanhoja perinteitä ja ne antavat 
oikeat pehmeät löylyt Koko Ø 10-15 cm. 
Harvian 10-15 cm:n kokoiset kiuaskivet 
soveltuvat erittäin hyvin suurempiin puu- 
ja sähkölämmitteisiin kiukaisiin. 

Suvi pihamulta 
on lannoitettu 
multaseos käy-
tettäväksi pihas-
sa ja puutarhas-
sa. Se soveltuu 
kasvualustaksi 
esim. kukka-
penkkeihin, 
kasvualtaisiin, 
ruukkuihin ja 
kasvihuoneisiin.

Dolomiittikalkilla 
sadon määrä kasvaa 
ja laatu paranee. 
Kalsiumia kasvit 
tarvitsevat solukon 
rakentamiseen 
koko kasvukauden 
ajan - magnesiumia 
tarvitaan lehtivihreän 
muodostamiseen 
sekä nestevirtausten 
ja ravinteitten kuljet-
tamiseen. 

Biolan Puutarha-
kalkki soveltuu 
kalkitusaineeksi 
maan liiallisen 
happamuuden 
poistoon kaikkialle 
puutarhaan:
- nurmikentille
- vihannesmaalle
- kukkapenkkeihin
- turve- ja multase-
osten kalkitukseen 

Harjan leveys 
noin 30 cm. Par-
vekelakaisin jossa 
musta harjaosa. 
Kevyt, näppärä 
harja, joka sopii 
pieneenkin paik-
kaan. 

Eurooppalaisista 
lehtipuulajeista 
valmistettu grilli-
hiili. Hiilipitoisuus 
86,5%, tuhkaa 
1,5%. Paino 1,9- 
2,2 kg 

TieTÄÄ miTÄ TArviTSeT.

Biolanin edustaja 

Pentti Piirainen paikalla 

perjantaina 27.4. 

Suvi pihAmULTA 40 l

Olemme
laajentaneet toimintaa 

salaojitukseen

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS
Jari  0400381261 Jarmo 0400895173

jari@jturakointi.fi

Tyrnävä

Salaojitusta lakeudella
ja muualla

Kookosputkella ja soralla


