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Ohjelma:
9.00  markkinoiden avaus
9.30  Koko perheen jumppahetki torilla
10.30  Mamma ja Mesikämmen duo
12.00  Mamma ja Mesikämmen duo
13.00  Arvontaa ja tietovisaa
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Kallisenhaara 2, 90400 Oulu
Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 044 239 6942
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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.
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Colomba

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

www.kantaperuna.com

Oulunsalon kevätmarkkinat
pe 26.4.2019 klo 9-18 

Kauppakeskus Kapteeni

MYYJIÄ SISÄLLÄ JA 

ULKONA 

TERVETULOA!

Markkinapuh. 040 750 9699
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Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toimii omistajanvaihdosa-
sioissa yrittäjien apuna. 

Jokainen yrittäjä joutuu jossain 
kohti, jollain muotoa luopumaan 
yrityksestään. Mitä aikaisemmin 
ja paremmin se on suunniteltu, 
sitä varminten se toteutuu halu-
tulla tavalla. Niin hullulta kuin se 
kuulostaakin, niin kysyn jo aloitta-
vilta yrittäjiltä, onko heidän EXIT 
-suunnitelmat valmiita? Jenkeissä 
toimitaan hieman eri tavalla kuin 
Suomessa, siellä yrittäjät sitoutuu 
yhteen yritykseen seitsemän vuo-
den ajaksi ja sen jälkeen se myy-
dään eteenpäin. En sano, että näin 
pitäisi toimia meilläkin, mutta aina 
kannattaa miettiä, mitä yritykselle 
silloin käy, jos yrittäjälle käy jotain? 
Kuka siitä huolehtii? Tämä on vain 
yksi syy, miksi yrityksen on oltava 
aina myyntikunnossa. 

Ole ajoissa liikkeellä, kun lähdet 
miettimään omistajanvaihdosta, 

Oletko tehnyt oman EXIT -suunnitelman?
tee viiden vuoden suunnitelma. 
Näin yritystä voi tarvittaessa vie-
lä kehittää myyntikuntoa varten. 
Kirjanpidolliset prosessit voi olla 
pitkiäkin ja kun lähdet näitä ajoissa 
suunnittelemaan ja tekemään niin 
priimaa tulee. Tärkeintä on kuiten-
kin antaa aikaa itselle valmistautu-
miseen, omistajanvaihdoksessa on 
tunteet mukana. On tärkeää myös 
miettiä mitä tapahtuu yrityskau-
pan jälkeen, kun puhelin ei enää 
soi niin ahkerasti kuin aikaisem-
min. Tilalle tulee tyhjiö, joka on 
täytettävä jollain muulla. 

Ensimmäinen askel on päätös, 
että nyt yritys myydään. Hyvin 
pian tulee eteen arvonmääritys, jo-
hon kannattaa ottaa mukaan asian-
tuntija. Tässä kohtaa voi alkaa ahis-
tamaan, sillä valtaosa yrittäjistä 
arvioi oman yrityksen arvokkaam-

maksi kuin se onkaan. Jos näin 
tapahtuu, niin kannattaa kääntää 
asia niin päin, että kuinka paljon 
olisit itse valmis maksamaan omas-
ta yrityksestäsi? Ostaja ei maksa 
tunteista eikä edes elämäntyöstä, 
vaan liiketoiminnasta.

Omistajanvaihdosprosessia ei 
kannata miettiä yksin, Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjillä on omista-
janvaihdospalvelu, josta saa ensi-
käden tietoa mistä lähteä liikkeelle. 
Tämä palvelu on yrittäjille mak-
suton ja vaikka asia ei vielä lähti-
sikään etenemään, niin olkaa yhte-
ydessä tulevaisuutta varten. 

Paula Pihlajamaa
050 439 9808, 
paula.pihlajamaa@
yrittajat.fi

Toivottavasti ei tule takatalvi
Kansanvalta on taas puhunut. Suo-
mi on saanut historiallisen vaalitu-
loksen ja ottanut askeleen – tosin 
odotettua lyhyemmän – vasem-
malle. Yksikään puolue ei päässyt 
18 prosentin kannatukseen ja vai-
voin suurimpana pysyneen SDP:n 
Antti Rinteen neuvottelumandaatti 
on hutera.

Perussuomalaisten rynnistys 
oli vahva. Kansallismielinen po-
pulismi voi Suomessakin hyvin. 
Hallituspuolueista siniset hävisi 
politiikan kartalta ja Keskusta kärsi 
murskatappion.

Luvassa on erittäin vaikeat hal-
litusneuvottelut, joiden lopputulos 
ei ole ennakolta selvä – ei edes se, 
että Rinne on seuraava pääministe-
ri. Tulos ennakoi myös hyvin vai-
keaa hallituskautta, sillä tulosten 
ja vaalikeskustelun perusteella on 
vaikea rakentaa hallitus, jolla on 

vahva sisäinen koheesio.
Aika näyttää, mitä tulos tarkoit-

taa yrittäjyydelle. Toivottavasti 
emme näe kylmää takatalvea.

Juhlan jälkeen alkaa nopeasti 
arki, joka voi osoittautua päättä-
jille odotettua ankarammaksi. Nyt 
pitää uskaltaa kohdata tosiasiat ja 
hyväksyä se, että taloudella on reu-
naehtonsa.

Kun kasvu hiipuu ja julkinen 
talous on jo valmiiksi ylivelkaan-
tunut, holtittomaan jakopolitiik-
kaan ei ole varaa. Ensin pitää saada 
talous kuntoon, ja sitten toteut-
taa vaalilupauksia. Olennaista on 
tehdä sellaista työpolitiikkaa, joka 
nostaa työllisyysastetta ja työtun-
teja. Työllisyyden ja tuottavuuden 
kasvun kautta voi syntyä myöhem-
min jakovaraa, mutta vielä sitä ei 
ole.

Yrittäjien ja yritysten kannalta 

on sanottava, että vaalituloksen 
myötä kasvoi poliittinen riski. Po-
liittisilla päätöksillä voidaan vai-
keuttaa yrittäjyyttä. Vastuullinen 
yrittäjä ottaa tämän huomioon.

Monet yrittäjät seuraavat nyt 
poliittista elämää jalka jarrulla tai 
ainakin jarrun liepeillä. Ennen uu-
sia investointeja ja rekrytointeja 
halutaan nähdä, mitä hallitus aikoo 
tehdä yrittäjille. Maltti on nyt valt-
tia. Yrittäjän kannattaa tarkkailla, 
ja sitten vetää johtopäätöksiä, jos 
siihen on aihetta.

On hyvä muistaa, että hallitus-
ohjelma voi olla myös myönteinen 
yllätys. Yrittäjäjärjestö tekee kovas-
ti työtä sen puolesta, että yrittäjille 
olisi tarjolla muutakin kuin kiviä 
reppuun.

Toivon tulevan hallituksen 
ja sen ohjelman rakentajien ym-
märtävän, että kasvu syntyy vain 

yrittäjien riskinoton kautta. Jos ris-
kinotosta rangaistaan eikä palkita, 
se näkyy nopeasti investoinneissa 
ja työpaikoissa. Siksi vastuullinen 
poliitikko ei syö Suomen kasvun 
eväitä.

Viisas poliitikko ymmärtää 
yrittäjyyden merkityksen ja tekee 
rohkeasti ratkaisuja, jotka kannus-
tavat yrittäjiä ja yrityksiä kasvuun 
ja kehityksen. Yrittäjien Kasva Suo-
mi -ohjelma sisältää suuren joukon 
ehdotuksia, joiden avulla 2020-lu-
vusta tulisi Suomessa kasvun vuo-
sikymmen.

Se ei ole tärkeää vain yrittäjille 
vaan kaikille meille. Hyvinvoin-
tivaltion taloudellinen perusta on 
riippuvainen Suomessa toimivien 
yritysten menestyksestä. Jos yri-
tykset eivät voi hyvin ja menesty, 
koko kansakunta ajautuu ahdin-
koon. Seuraava hallitus on paljon 

vartijana.

Mikael Pentikäinen 
toimitusjohtaja Suomen Yrittäjät 

Astu yrittäjyyden polulle!
Moni miettii ja epäröi yrittäjyy-
den polulle astumista varmaan 
hieman turhankin kauan. Monesti 
yrittäjäksi ryhdytään myös vaik-
kapa työtilanteen muuttumisen 
takia. Joskus jopa jokin harrastus 
voi kehittyä yritystoiminnaksi. 
Mahdollisuuksia yrittäjyyden po-
lulle lähtemiseen on todella paljon. 
Nykyään on mahdollista myös 
kokeilla yrittäjyyttä vaikkapa ke-
vytyrittäjänä ihan oman työn tai 
opiskelujen ohella. Nuorilla 13-28 
vuotiailla on aivan huippumah-
dollisuus toteuttaa yritystoimintaa 
4H-yrittäjinä. 

Yrittäjäksi ryhtyminen mah-
dollistaa omien unelmien to-
teuttamisen. Yleensä liikeideat 

ovat perinteisiä, mutta joukkoon 
mahtuu epätavallisia ja ehkä jopa 
hieman hullujakin ideoita. Vaik-
ka idea olisikin ihan perinteinen, 
vaaditaan siltikin tiettyä hulluutta 
ja rohkeutta lähtiessään toteutta-
maan tätä. Unelma siitä, että saa-
vutan tällä ihan varmasti jotain 
mahtavaa, auttaa työstämään ide-
aa eteenpäin. Yrittäjyydessä on 
aina riskejä, isoja vastuita ja vaikka 
kuinka paljon muitakin vaikeita 
asioita. Mutta siltikin se kiehtoo. 
Omien unelmien toteuttaminen, it-
senäisyys ja vapaus tehdä sitä mitä 
itse haluaa ja saa olla oma pomo.

Ilokseni olen saanut seurata 
muutaman 4H-nuoren yrittäjyy-
den polkua. Jotkut ovat jo saa-

vuttaneet paljon, toiset ovat vasta 
alkumetreillä. He kaikki ovat kui-
tenkin ottaneet rohkeasti askeleen 
yrittäjyyden polulle. Heillä on 
unelmia ja he ovat lähteneet roh-
keasti toteuttamaan niitä. Lakeu-
den alueen nuoria varten on koottu 
oma mentoriverkosto, joka oli yksi 
Nuoret yrittäjät- hankkeen tavoit-
teesta. Rohkaisenkin nuoria yrittä-
jiä ottamaan yhteyttä mentoriin tai 
muuhun tuttuun yrittäjään, olipa 
kyse mistä tahansa asiasta. Yksin 
ei kannata liikaa pohtia vaan kysyä 
rohkeasti apua. Toiset yrittäjät ovat 
ja tulevat olemaan tärkeitä tukiver-
kostoja. Yrittäjäksi ryhtyvän kan-
nattaa liittyä myös yrittäjäjärjestön 
jäseneksi, sillä se on myös yrittäjäl-

le erittäin tärkeä tukiverkosto. Mo-
net avut ovat vain yhden puhelin 
soiton takana. Järjestö huolehtii 
myös siitä, että yrittäjän ääni tu-
lee kuuluksi niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisesti. Monta muutos-
ta ”kohti yrittäjäystävällisempää 
Suomea” on järjestö saanut aikaan. 
Nykyään myös kevytyrittäjällä on 
mahdollisuus liittyä yrittäjäjärjes-
tön jäseneksi. 

Tyrnävällä on toukokuussa tu-
lossa Rohkeasti yrittäjäksi -ilta, 
johon kannustan mukaan yrittä-
jyydestä kiinnostuneita. Vaikkei 
sinulla juuri nyt ideaa olisikaan, 
niin kipinä voi syttyä. Tarina alkaa 
unelmasta, muistakaa siis rohkeas-
ti tarttua unelmiinne! 

Tavataan Kevät- ja  
Siemenperunamarkkinoilla! 

Annukka Suotula-Ervasti 
Tyrnävän yrittäjien puheenjohtaja 
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Tyrnävän yrittäjillä on ta-
kana vilkas toimintavuosi 
2018. Toimintakertomus 
käsitellään 22.5. kevätkoko-
uksessa. Puheenjohtajana 
toimi Annukka Suotula-Er-
vasti, varapuheenjohtajana 
Mikko Kukkohovi, sihtee-
rinä Minna Ahonen sekä 
muina hallituksen jäseninä 
Susanna Närhi, Marika Ke-
ränen, Henriikka Pitkänen, 
Jari Kurola, Sisko Tauriai-
nen ja Petteri Väyrynen. Yh-
distyksen kunniapuheen-
johtajana on Tauno Bräysy.

Kevätkokouksessa muis-
tettiin 50 ja sitä enemmän 
pyöreitä vuosia täyttäneitä 
yhdistyksen jäseniä. Sa-
malla nautittiin myös Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
80-vuotiskakkukahvit. 

Syyskokouksessa jaet-
tiin Tyrnävän vuoden 2018 
yrittäjäpalkinto, joka luo-
vutettiin Kantolan Maatila 
Oy:lle. Illassa mukana oli 
myös Suomen yrittäjien 
amis osaa -kiertueesta Mer-
ja Paloniemi. Hallitus ko-
koontui kuusi kertaa. 

Kunnan kanssa  
tiivistä yhteistyötä
Tyrnävän kunnan kanssa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä. 
Kunnan elinvoimatoimi-
kunnassa on edustajana 
puheenjohtaja Annukka 
Suotula-Ervasti. Toimikun-
ta kokoontui noin kerran 
kuussa keskustelemaan ja 
pohtimaan kunnan elinvoi-
maisuuden kehittämistä. 
Puheenjohtaja osallistui yri-
tysvierailuihin kunnanjoh-
tajan, elinvoimakoordinaat-
torin ja kehityspäällikön 
kanssa. Aamukahvitilai-
suuksia sekä muita yrittäjil-
le suunnattuja tilaisuuksia, 
koulutuksia jne järjestettiin 
säännöllisesti yhteistyössä 
kunnan kanssa. Toukokuun 
lopulla järjestettiin yhteis-
työssä ensimmäinen Osta 
Tyrnävältä kampanja ja 
hyvän suosion vuoksi tämä 
toteutettiin uudemman ker-
ran joulukuussa. 

Perinteiset kevät- ja sie-
menperunamarkkinat pi-
dettiin huhtikuun lopulla 
aurinkoisessa säässä. Mark-
kinaväkeä olikin runsaasti 

Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa

Viime syksyn perunamarkkinoilla  Tyrnävän yrittäjien pirteää porukkaa heti aamusta.  Pottu-pe-
nan kanssa Pirre ja Pertsa. 
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Toimittajat: Heimo Turunen, Matti-Tapio Rissanen
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Perunan kauneuskisassa lehdistön suosikkiperuna.
Tyrnävän kunnan kojulla Suomen Yrittäjistä Merja 
Paloniemi. 

Tyrnävän Yrittäjät olivat mukana viime syksyn pe-
runamarkkinoilla. Puheenjohtaja Annukka Suotu-
la-Ervasti ja huippukokki Henri Alen haastattelussa. 

liikkeellä ja siemenperunaa 
myytiin kaikille halukkail-
le. Markkinoiden alla ilmes-
tyi Tyrnävä Yrittää -lehti. 

Uudenperunan -juhla 
järjestettiin heinäkuussa to-
rilla. Tapahtumaan saatiin 
hankerahoitusta Nouseva 
Rannikkoseutu ry:ltä. Yrit-
täjän päivän 5.9. kunniaksi 
nautittiin aamukahvit kun-
nantalolla, jossa oli myös 
hyvinvointiin liittyvä luen-
to sekä muita ajankohtaisia 
asioita. Yrittäjänpäivänä 
oli myös yrittäjyysluokan 
kanssa neljännen kerran 
läppärilenkki, jossa yrittä-
jyysluokan läppärirahasto 
karttui mukavasti. 

Tyrnävä-piha järjestet-
tiin kolmannen kerran syk-
syn perunamarkkinoiden 
yhteyteen yhteistyössä kun-
nan kanssa. Markkinoilla 
oli myös yrittäjien järjestä-
mä perinteinen potunkau-
neus kisa. 

Joulunavaus pidettiin 
marraskuun lopulla meije-
rialueella. Kivipirtissä oli 
tunnelmallisia joululauluja, 
joita säestämässä kitaralla 
oli seurakunnan puolesta 
Teemu Isokääntä sekä nuo-
rison edustus. Joulupuu-
roa tarjottiin yhteistyössä 
partiolippukunta Musta-
varisten kanssa. Joulukuu-
sikalenteri avautui samana 
päivänä, ja yrittäjäyhdis-
tykselle oli varattuna vii-
dennen päivän kuusi. Illalla 
vietettiin yrittäjien pikku-
joulua jouluaterian sekä 

muun ohjelman merkeissä 
Pömilässä. 

Monessa mukana
Puheenjohtaja osallistui 
helmikuussa puheenjohta-
jien neuvottelupäiville Hel-
singissä, kunnallisjohdon 
seminaariin toukokuussa 
Tampereella sekä elokuus-
sa paikallisyhdistysten 
foorumi- tilaisuuteen Kuu-
samossa. Nimikkoyhdis-
tysten yhteisessä tapaami-
sessa Siikajoella syyskuussa 
kuulumisia ja kokemuksia 
vaihdettiin mm kunnan ja 
yhdistysten välisistä hyvis-
tä käytännöistä. Mukana 
oli aluejärjestön väkeä sekä 
edustus Raahen, Siikajoen 
ja Tyrnävän yrittäjäyhdis-
tyksistä. Puheenjohtaja oli 
Nuoret yrittäjät -hankkeen 
ohjausryhmän jäsenenä.  

Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien tietosuojaa ja di-
giä tilaisuus oli helmikuus-
sa Kivipirtissä. Mukana 
oli parikymmentä yrittäjää 
sekä Tyrnävältä että Limin-
gasta.

Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien vuosikokousta-
pahtumaan ja Utajärven 
yrittäjien 40-vuotisjuhlaan 
Rokualla marraskuussa 
osallistui kunniapuheen-
johtaja Tauno Bräysy.

Muistamisia ja  
avustamisia
Keväällä palkittiin me-
nestyneitä 4h yrittäjiä sti-

pendillä. Palkinnon saivat 
yritykset Makiata Iikka Mu-
tanen sekä Murtomakun 
yrittäjät Louna Paaso ja So-
fia Lepistö.

Keväällä jaettiin perin-
teiseen tapaan 100 euroa 
stipendirahaa Kuulammen 
koulussa opintonsa päättä-
ville yrittäjyysopinnoissa 
menestyneille nuorille. 

Edellisen vuoden tapaan 
tehtiin 1000 euron lahjoitus 
tyrnäväläisille vähävarai-
sille perheille ja entisille 
yrittäjille. Avustus jaettiin 
paikallisen K-Marketin 
50-100 euron suuruisina 
lahjakortteina joululahjana 
yrittäjiltä. K-Market lahjoit-
ti lahjakorttien saajille suk-
laarasiat. 

Yhdistys auttoi vuoden 
aikana useamman discon 
järjestelyissä lainaamalla 
äänentoistolaitteita sekä 
toimittamalla ja asentamal-
la ne tapahtumapaikalle. 

Syksyllä menehtyneen 
yhdistyksen perustajajäsen 
Pertti Markkulan muistolle 
perustettiin Pertin pörssi 
-muistorahasto, josta on jo 
jaettu avustusta. 

Hyvänmielen  
urheilukoulu
Joulukuussa starttasi ai-
kuisten Hyvänmielen ur-
heilukoulu yhteistyössä 
Tyrnävän Tempauksen 
kanssa. Jäsenyrittäjille tar-
jottiin liikuntaan jäsenetu-
hintaan. Urheilukoulu jat-

kuu kevään 2019 ajan.
Senioriyrittäjät ovat ko-

koontuneet joka kuukau-
den toisena tiistaina Pö-
milässä. Tauno Bräysy on 
toiminut Suomen yrittäjien 
seniorivaliokunnan jäsene-
nä sekä varapuheenjohta-
jana ja PPY:n seniorivalio-
kunnan puheenjohtajana. 

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 fa-
cebook- ja nettisivut olivat 
yhtenä tiedotuksen välinee-
nä. HT
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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

KLASSISTA HIERONTAA JA 
KUUMAKIVIHIERONTAA TYRNÄVÄLLÄ

Huitutie 4, Tyrnävä

Varaa aikasi 
klassiseen hierontaan
Hieroja Petri Ervasti puh. 044 320 6667

Varaa aikasi 
kuumakivhierontaan
Tmi Katja Annukka puh. 044 750 5051

WWW.HIEROJATYRNAVA.COM

Ilahduta läheistäsi vaikkapa lahjakortilla! 

Tervetuloa rentouttavaan hierontaan!

Markkinat usein esillä hallituksen kokouksissa
Tyrnävän yrittäjien hallitus on 
kokoontunut useaan kertaan 
tämän vuoden aikana. Koko-
uksien kestoaiheena on ollut 
Kevät-/Siemenperunamark-
kinoiden järjestäminen. Maa-
liskuussa Ravintola Pömilässä 
kokoontui hallituksen jäseniä 
ja markkinajärjestelyihin osal-
listuvia yrittäjiä keskustele-
maan markkinoiden käytän-
nön järjestelyistä. Mukana 
olivat Marika Keränen, Tauno 
Bräysy, Annukka Suotula-Er-
vasti, Henriikka Pitkänen, Sis-
ko Tauriainen, Tiina Matinolli, 
Harri Rauhanummi ja Mikko 
Kukkohovi. 

Henriikka Pitkänen
Hierontapalvelu HeVi
045 633 7332
henvira@koti.luukku.com

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

Puheenjohtaja
Annukka Suotula-Ervasti
Tmi Katja Annukka
044 750 5051
tyrnavan@yrittajat.fi

Varapuheenjohtaja
Mikko Kukkohovi 
Suomen Ekotalot Oy
050 555 7514
mikko.kukkohovi@suomenekotalot.fi 

Sihteeri
Minna Ahonen 
Jokiniemen kissahoitola
040 630 3343
minna.ahonen@dnainternet.net

Marika Keränen
Pömilä Oy 
044 325 0268
msjkeranen@gmail.com

Jari Kurola 
040 595 2464
jari.kurola@gmail.com

Tiina Matinolli
Matinollin Peruna Oy
040 543 1625
tiina.matinolli@matinollinperuna.fi

Susanna Närhi 
K-Market Tyrnävä
040 575 7831

Tyrnävän Yrittäjät ry:n  hallitus 2019

Tiina Matinolli Yrittäjien hallituksen uusi jäsen
Matinollin Peruna Oy:n laa-
tupäällikkö Tiina Matinolli 
aloitti Tyrnävän Yrittäjien 
hallituksessa vuoden 2019 
alussa. 

-Aiemmin en ole kovin 
aktiivisesti ollut järjestötoi-
minnassa mukana. Jari on 
meidän perheestä jo niin 
monessa mukana, ettei hä-
nen aikansa enää tähän olisi 
riittänyt. Niinpä rohkenin 
Yrittäjien hallitukseen mu-
kaan lähteä, Tiina kertoo.

Yrittäjäyhdistyksen roo-
lin hän toivoo ennen kaik-
kea olevan paikallisten 
yritysten näkyvyyden lisää-
minen ja aikoo itse olla al-
kutuotannon tuottajien ääni 
hallitustyöskentelyssä.

Matinollin Peruna Oy 
on perustettu vuonna 1998 
maatilan perunantuotan-
non jalostusyksiköksi. Itse 
maatila on sukutila 11.pol-

vessa. Peltopinta-ala on 210 
hehtaaria, josta perunalla 
noin 100 hehtaaria. Ruo-
kaperunaa tuotannossa on 
tänä vuonna reilut kymme-
nen lajiketta, tuotantomää-
rän ollessa noin 4000 tonnia. 
Tilan toiminnasta vastaavat 
Jari, Tiina ja Jere Matinolli.

Matinollin Perunan laa-
duntarkkailun Tiina Ma-
tinolli kertoo alkavan pel-
lolta, jatkuen pesulinjalle 
saakka. Laaduntarkkailun 
ansiosta yrityksessä muun 
muassa tiedetään koko 
tuotantokauden ajan mitä 
ja minkä laatuista tuotetta 

miltäkin lohkolta on tulos-
sa. Kyntötöiden hän uskoo 
tilalla alkavan suotuisien 
sääolojen vuoksi heti pääsi-
äisen jälkeen. MTR

Koulutettu

hieroja
henriikka Pitkänen

tyrnävän keskustassa

p. 045 633 7332
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• ohrajauhot
• ruisjauhot
• hiivaleipäjauhot

TYRNÄVÄN MYLLY

MYYTÄVÄNÄ SUORAAN MYLLYSTÄ

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

• vehnäjauhot
• kauraryynit ja -hiutaleet
• ohramanna

Nipsinginväylä 3 Tyrnävä

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

Telefax 5451 578

Fysioterapeutti amk, HTM
Heli Räisänen

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Kunnankuja 1, liiketila 4 (torin laidalla)

(08) 545 1737 • 040 581 2892

Kemppainen Racing 
– ralliharrastusta isältä pojalle
Tyrnävän Siemenperunamarkkinoilla on esil-
lä tyrnäväläisen Kemppainen Racing kilpa-
autoja.

Kemppainen Racing-autour-
heilutiimi aloitti toimintansa 
vuonna 1988 Ari Kemppai-
sen aloittaessa ralliharras-
tuksen ja osallistuessaan en-
simmäisiin kilpailuihin. 
Sukupolvenvaihdos tiimissä 
tapahtui vuoden 2012 lo-
pulla, jolloin niin sanottu-
na ykköskuljettajana aloitti 
Toni Kemppainen, isä-Arin 
kilpaillessa satunnaisesti lä-
hinnä Historic-luokan kilpa-
autolla.

Ari Kemppaisen ensim-
mäinen kilpa-auto oli kak-
kosryhmän Lada. 90-luvun 
taitteessa tiimi hankki en-
simmäisen Opel-merkkisen 
auton. B-mallin Asconalla 
Ari kilpaili juniorivuosi-
na paikallisissa ralleissa. 
Tämän jälkeen hän ajoi lu-
kuisia kilpailuja ralleissa, 
rallisprinteissä sekä ral-
licrossissa useilla eri auto-
merkeillä. Kaksivetoautojen 
lisäksi alla on ollut välillä 
myös nelivetoinen Mazda ja 
Subaru. Suomen MM-rallin 
Ari selvitti kartanlukijansa 
Hannu Honkakosken kanssa 
kunnialla läpi vuonna 2001 
Skoda Favoritin ohjaimissa.

Toni Kemppainen aloitti 
kilpailemisen rallisprinttien 
ja jokamiesluokan nuorten 

luokassa ollessaan 15-vuo-
tias. Rallisprinteistä tuli 
heti hyvää menestystä VW 
Polon ohjaimissa ja joka-
miesluokasta parhaana saa-
vutuksena palkintokaappia 
koristaa SM-hopeamitali. 
Täytettyään 18 vuotta Toni 
aloitti rallit F-ryhmän Opel 
Kadettin ohjaimissa. Hän 
on ehtinyt ajaa paikallisten 
kilpailujen lisäksi myös ral-
lin junioreiden SM-sarjan 
sekä rallisprintin SM-sarjan 
osakilpailuja. Nuoresta iästä 
huolimatta hän on ehtinyt 
saavuttaa jo useita aluemes-
taruuksia jokamiesluokas-
sa, rallissa ja rallisprintissä. 
Vuonna 2015 tiimiin val-
mistui Historic-luokan Opel 
Kadett, jolla Ari on osallis-
tunut paikallisiin ralleihin ja 
rallisprintteihin. Tonin aloit-
taessa kilpauransa on Ari jät-
tänyt kilpailemisen vähem-
mälle keskittyen enemmän 
tiimin huoltotehtäviin.

Kuluvalla kaudella 
24-vuotiaan Tonin kuljetta-
japarina toimii kokenut kar-
tanlukija Kari Kajula, joka 
on aiemmin saavuttanut 
Britannian rallimestaruuden 
Marko Ipatin rinnalla sekä 
SM-mitaleita Ipatin ja Anssi 
Rytkösen parina. Tärkeim-

mät kilpailut tällä kaudella 
Suomen MM-rallin yhtey-
dessä ajettava Vetomies-ralli 
sekä Historic-luokan EM-
osakilpailu Lahdessa. Talvi-
kaudella Toni on harjoitellut 
nuotittamista ja nuotista aja-
mista kolmessa nuottirallis-
sa. Ne ovat toimineet hyvänä 
harjoituksena valmistaudut-
taessa kesäkauden vaativiin 
ja kovatasoisiin kilpailuihin. 
Kilpa-autona tällä kaudella 
on yli 230-hevosvoimainen 
F-ryhmän Opel Kadett E GSI 
16v.

- Alkukausi meni vielä 
opetellessa nuotitusta ja to-
tutellessa ajamaan nuotista. 
Siinä on ollut haastetta, kun 
nuottikokemusta ei aikai-
semmin ollut. Apuna on kui-
tenkin ollut huippukartturi. 
Tavoitteena on ollut saada 

Siemenperunamarkkinoilla on esillä Kemppainen Racing kilpa-
autoja.

tehtyä tasalaatuista nuottia, 
johon pystyy ajaessa luotta-
maan. Siinä onkin selvästi 
kehitytty. Autoa on myös 
huollettu sekä haettu säätö-
jä ja se tuntuu hyvältä, Toni 
Kemppainen kertoo.

Seuraavan kerran Toni 
Kemppainen ja kartanlukija 
Kari Kajula ovat lähtövii-
valla 8.6. ajettavassa F-ral-
lisarjan osakilpailussa. Toi-
vakka-rallissa on mukana 
nuottiluokka ja tiimi lähtee 
sinne treenaamaan nuottia, 
hakemaan tuntumaa kesä-
olosuhteisiin sekä mittaa-
maan vauhtia Suomen ko-
vimpien F-ryhmän kuskien 
joukossa. Vetomies-kilpailu 
ajetaan 2.-3.8. ja Lahden EM-
historic 9.-10.8.

Tero Lyttinen 

Kantolan Maatila Oy 
Tyrnävän vuoden yrittäjä 2018

Kantolan maatila on jo 
usean sukupolven ajan 
harjoittanut Tyrnävälle 
tyypillistä maatalouden 
alaa, siemenperunan vil-
jelyä. Yritys on kolme 
veljestä ja neljästä viiteen 
työntekijää työllistävä 
tila, jossa siemenperunaa 
ja viljaa kasvatetaan rei-
lulla 115 hehtaarilla. Yri-
tyksen johdossa toimivat 
Ari ja Esa Kantola. Tilan 
tuottamaa siemenperunaa 
viedään HZPC Kantape-
runa Oy:n kautta muun 
muassa Venäjälle, Ruot-
siin ja Keski-Euroopan 
maihin.

-Viime kesän sääolo-
suhteiden vuoksi siemen-
perunasta on pulaa myös 
Tanskassa ja Puolassa, 
jonne tuottamiamme sie-
nenperunoita menee tänä 
vuonna ensimmäistä ker-
taa, Ari Kantola kertoo.

Sääolosuhteiden hän 

toteaa etenkin kahtena vii-
me vuonna olleen todella 
haasteellisten.

-Kesä 2017 oli märin ja 
kylmin miesmuistiin. Viime 
kesä puolestaan oli kuivin 
ja kuumin, Ari toteaa maa-
taloustuottajia haastaneista 
sääoloista.

Vuoden yrittäjäpalkin-
non Ari Kantola toteaa tul-
leen miellyttävänä yllätyk-
senä, joka lämmittää mieltä.

-Kannustaahan se jat-
kamaan, kun maatalouden 
merkitys yritystoiminnassa 
saa tunnustusta. Ihmisten 
on jatkossakin syötävä, jo-
ten uskoa meillä tuottajilla 
riittää tulevaisuuteen, vaik-
ka maatalouden harjoitta-
minen on entistä haasteel-
lisempaa myös erilaisten 
säännösten ja määräysten 
vuoksi, Ari toteaa saadun 
tunnustuksen merkitykses-
tä Kantolan Maatila Oy:lle. 
MTR

Tyrnävän Vuoden 2018 yrittäjät Esa ja Ari Kantola, yritys Kan-
tolan Maatila Oy. Kuva Annukka Suotula-Ervasti.

YRITYKSEMME TEKEE KOKONAISVALTAISTA KIRJANPITOA 
OHEISPALVELUINEEN YRITYS- JA YHTEISÖASIAKKAILLE. 
Myös palkanlaskutoimeksiannot ovat koko ajan lisääntyneet 

työehtosopimusten vaikeaselkoisuuden vuoksi.

Sähköisillä tilitoimistopalveluilla säästät aikaa 
ja pystyt keskittymään olennaiseen.  

Voit käyttää järjestelmäämme sähköiseen 
laskutukseen ja ostolaskujen sähköiseen vastaanottoon ja 

laskujen maksamiseen.

Me puolestamme huolehdimme…

• Kirjanpidot, Tilinpäätökset, Palkan laskennat ja
kausiveroilmoitukset sekä veroilmoitukset. 

Tarvittaessa hoidamme puolestanne myös asiakas-
laskutuksen ja vaikka koko taloushallinnon.

• Maatalouden ja metsätalouden kirjanpidot ja alv-laskelmat 
sekä veroilmoitukset

• Yritysten perustamiset 
sekä muutosilmoitukset kaupparekisteriin

• Tarvittaessa toimimme yrityksenne 
taloudellisena neuvonantajana

LASKENTATOIMI MARKKULA
Suksitie 6 A 
91800  TYRNÄVÄ 
040 823 5200 

www.laskentatoimi.net 
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www.leiviska.fi

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

PalvEluT:
Kioski
linnakahvila
Talutusratsastusta
Kauppapuutarha
Majoitusta

Tervetuloa!

www.
tyrnavantempaus.fi

Yli 96-vuotias 
liikuttaja

Kotimainen vaihtoehto

Remonttihommia
Tyrnävän seurakunnalla 
on parin seuraavan vuo-
den aikana edessä remont-
tihommia. Vuonna 1873 
rakennettu kirkkomme on 
peruskorjauksen tarpees-
sa. Työt on tarkoitus saada 
tehdyksi kahden vuoden ai-
kana. Korjaustöitä kirkossa 
pitää tehdä aina alapohjasta 
ylimpään huippuun saakka 
ja erityisesti kirkon ulko-
pinnoilla töitä on tehtävänä. 
Kirkon sisäosissa ei suurem-
pia muutoksia ole suunni-
telmissa, mutta alustavasti 
näyttää siltä, että vuoden 
2020 keväästä syksyyn kir-
kon pitää olla korjaustöiden 
vuoksi suljettuna. Tuolloin 
korvaavina tiloina toimivat 
Tyrnävän seurakuntatalo ja 
Temmeksen kirkko.

Kirkon peruskorjaus on 
seurakunnalle iso taloudel-
linen satsaus ja tärkeä osa 
tuota taloutta on kirkkohal-
lituksen myöntämä reilun 

1,5 miljoonan euron avustus. 
Avustuspäätöstä odotettiin 
jännityksellä ja tehty päätös 
oli iloinen uutinen seura-
kunnalle juuri pääsiäisen 
alla. Edelleen korjaukseen 
on käytettävä huomattava 
summa myös seurakunnan 
omia varoja, mutta korjaus-
työt kirkkoon on tehtävä, 
koska laki velvoittaa meidät 
pitämään huolta suojellusta 
pyhätöstämme. Ja samalla 
ajattelen, että kirkosta huo-
len pitäminen on velvolli-
suutemme sekä menneitä 
että tulevia sukupolvia koh-
taan. 

Kirkon viesti keskellä 
kylää on jotain paljon enem-
män kuin vain vanha histo-
riallisesti arvokas rakennus. 
Perinteisesti on ajateltu, että 
korkealle nouseva kirkon 
torni on kuin Jumalan sor-
mi, joka osoittaa ylös taivaa-
seen. Kirkkorakennus viestii 
Jumalasta ja Hänen läsnä-

Tyrnävän kirkkoherra Teemu 
Isokääntä.

Kirkkohallituksen myöntämä reilun 1,5 miljoonan euron avus-
tuspäätös kirkon korjaamiseen oli iloinen uutinen Tyrnävän seu-
rakunnalle juuri pääsiäisen alla..olostaan ihmisten elämässä. 

Vaikka kirkkorakennus it-
sessään on arvokas, niin sii-
hen liittyvä viesti on se, että 
Jumalalle ihminen on arvok-
kain. Ihminen on rakennuk-
sia ja rakenteita arvokkaam-
pi. Tuo Jumalan asettama 
arvojärjestys meidän pitää 
nähdä ja tunnustaa toisis-

samme. Ja jos huomaamme, 
että tuo arvojärjestys on koh-
daltamme mennyt rikki, niin 
silloin meidän tulee ryhtyä 
mielen ja sielun remontti-
hommiin. Myös siihen re-
monttiin Tyrnävän kirkko 
on tarkoitettu. Kirkkoon 

sisälle astuvalle alttaritaulu 
”Paimenten kumarrus” julis-
taa lempeästi, että sinullekin 
on syntynyt Vapahtaja.

Teemu Isokääntä
kirkkoherra

Eduskunnan jälkeen
Tätä kirjoittaessani olen jo 
entinen kansanedustaja. Jäin 
pois vaaleista omasta halus-
tani ja vakaasta harkinnasta-
ni hyvällä mielellä. Kesällä 
tulee kuluneeksi 42 vuotta 
siitä, kun aloitin 1977 ensim-
mäisessä vakinaisessa työ-
paikassani tullihallituksen 
ulkomaankauppaosastolla. 
Vuoden 1991 alussa siirryin 
Suomen Työnantajain Kes-
kusliitosta Tyrnävän kun-
nanjohtajaksi. Työelämä on 
antanut paljon ja toisaalta 
vaatinutkin paljon. Erityisen 
tärkeänä olen kokenut toimi-
misen ihmisten kanssa.

Nyt päätynyt vaalikausi 
oli erikoinen, mutta helppo 
ei tule olemaan juuri alka-
nut vaalikausikaan. Vuoden 
2015 vaalien aikaan Suo-
men taloudellinen tilanne 
oli surkea. Puolueiden vaa-
liohjelmissa oli tästä syystä 
erilaisia leikkaussuunnitel-
mia. Valtio velkaantui kiih-
tyvällä vauhdilla, talouden 
kasvuennuste oli Euroopan 
huonoimpia ja työllisyysas-
te oli vain 68 prosenttia eikä 

valoa juuri ollut näkyvissä.
Tästä oli lähdettävä. Oli 

saatava käänne aikaan. Olin 
mukana hallitusneuvotte-
luissa Smolnassa parin vii-
kon ajan. Lopputuloksena 
oli tiukka ja määrätietoinen 
Juha Sipilän hallitukseen 
hallitusohjelma toimenpi-
teineen. Erittäin kipeää kävi 
neljän miljardin euron jul-
kisen talouden sopeutus. 
Tosin se oli vähemmän kuin 
valtiovarainministeriön esit-
tämä seitsemän miljardia.

Toimet tuottivat tulosta. 
Julkinen talous alkoi tasa-
painottua, talous kasvaa ja 
vienti elpyä kansainvälisen 
kilpailukykymme kohennut-
tua. Syntyi neljässä vuodes-
sa 140 000 uutta työpaikkaa 
ja monella alueella on nyt 
merkittävä työvoimapula, 
mm. Kainuussa. Työllisyys-
aste on nyt 72.5 prosenttia, 
mikä on enemmän kuin 
tavoitteeksi asetettu. Mer-
killepantavaa on, että vielä 
vuosi sitten talouspolitiikan 
arviointineuvoston puheen-
johtaja professori Roope Uu-

sitalo totesi, että hallituksella 
eri ole mitään mahdollisuut-
ta saavuttaa tavoitettaan 
vuoteen 2020 mennessä. Nyt 
aloittavan hallituksen lähtö-
tilanne taloudellisessa mie-
lessä on oleellisesti parempi 
kuin edeltäjällään.

Toimivan yhteiskunnan 
peruspilareihin kuuluu kun-
nossa oleva julkinen talous. 
Se on edellytys sille, että 
esim. sosiaali- ja terveyden-
huollon, sosiaaliturvan, kou-
lutuksen ja turvallisuuden 
menot kyetään hoitamaan. 
Sosiaaliturvan tulonsiirtoja 
on vaikea hoitaa, jos valtiol-
la ei ole tuloja, mitä siirtää. 
Koheneva työllisyys lisää 
verotuloja. Kunnossa oleva 
julkinen talous on tunnetusti 
köyhän paras ystävä.

Tulevan hallituksen tär-
keimpiä tehtäviä on pitää 
julkinen talous kunnossa. 
Siihen keskeisesti vaikuttaa 
se, että työpaikkoja luovan 
yrittämisen ja yrittäjyyden 
merkitys taloudessa näh-
dään tärkeäksi.

Politiikan toiminta on vii-

me vuosina muuttunut. Se 
näkyi myös juuri käydyissä 
vaaleissa. Mielikuvat ovat 
monissa tapauksissa ohitta-
neet faktat. Tämä on surul-
lisesti näkyvissä myös me-
dian toiminnassa. Yhteisten 
asioiden hoitamisesta on tul-
lut lyhytjänteisempää ja pin-
nallisempaa. Uutisoinnissa 
suuren roolin saavat erilaiset 
kohut varsinaisten asioiden 
kustannuksella. Nyt olisi 
kuitenkin yhteisen vastuun 
kantamisen aika.

Minulta on kysytty, olen-
ko saanut mitään aikaan 
eduskunnassa. Olen vastan-
nut, että siellä ei kukaan saa 
yksin aikaan mitään. Voin 
kuitenkin todeta, että olen 
kyllä joihinkin asioihin pys-
tynyt vaikuttamaan.

Tapani Tölli kertoo hänelle ole-
van tärkeänä ihmisten kanssa 
toimiminen. Siihen on kuulu-
nut myös vierailut Tyrnävän 
tapahtumissa mm. Siemenpe-
runa- ja Perunamarkkinoilla. 

Toivotan Kevät- ja Siemenperuna-
markkinoille menestystä ja ennen kaikkea 

tämän lehden teeman mukaisesti 
menestystä ja voimia yrittämisessä!

Tapani Tölli
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VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

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

Juha Karhula Oy
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

HZPC Kantaperunan siemenperunaa 
vientiin 3,5 miljoonaa kiloa
HZPC Kantaperuna Oy 
Tyrnävällä tuottaa ja myy 
sertifioitua siemenperunaa 
sekä Suomen että ulkomaan 
markkinoita varten. Vuo-
sittainen tuotantomäärä on 
noin 10 miljoonaa kiloa, jos-
ta vientiin menee noin yksi 
kolmannes. Vakiintuneita 
vientimaita ovat Venäjä, 
Ruotsi ja Baltian maat. Sie-
menperunan vienti Venäjäl-
le ei ole ollut viime vuosina 
itsestäänselvyys, koska pa-
kotteet ovat pitäneet rajat 
kiinni. HZPC Kantaperunan 
korkean laaduntuottoky-
vyn ansiosta poikkeuslupa 
on kuitenkin saatu vuosit-
tain ja siemenperunaa on 
pystytty viemään Venäjälle 
tänäkin keväänä. Siemenpe-
runaa on toimitettu vientiin 
tänä vuonna Venäjän lisäksi 
Ruotsiin, Viroon, Italiaan, 
Belgiaan, Tanskaan, Sak-
saan, Puolaan, Romaniaan, 
Slovakiaan, Tsekkeihin ja 
Valko-Venäjälle. 

-Olemme tehneet pitkään 
töitä viennin eteen ja tänä 
vuonna saimme lisäksi veto-
apua Euroopan haastavasta 
markkinatilanteesta ja vien-
timäärät nousivat isoiksi. 
Vaikka rahtikustannus Suo-
mesta Eurooppaan on iso, 
ovat asiakkaat olleet valmiit 
sen maksamaan. Lajikkeis-
tamme erityisesti Colomba, 
Annabelle ja Asterix ovat 
kysyttyjä vientimarkkinassa, 
kertoo HZPC Kantaperunan 
toimitusjohtaja Mika Kaup-
pinen, joka myös vastaa yri-
tyksen vientikaupasta.

Uudet pakkaukset
Suomessa ammattiviljelijöi-
den lisäksi myös kotipuu-
tarhurit pääsevät ostamaan 
sertifioitua siemenperunaa, 

jonka käyttö myös koti-
puutarhoissa on erittäin 
suositeltavaa. Sertifioitu sie-
menperuna on tutkitusti tau-
tipuhdas ja elinvoimainen 
alku terveelle perunasadolle. 
Sertifioitua siemenperunaa 
voi ostaa puutarhamyymä-
löistä tai Tyrnävän siemen-
perunamarkkinoilta lauan-
taina 27.4. 

Tyrnävän Siemenperu-
namarkkinoille pakataan 
siemenperunaa yhden, vii-
den ja kymmenen kilon 
pakkauksiin. Kantaperu-
nan siemenperunapussit 
ovat uudistuneet uuden 
pakkauslinjan myötä. Ny-
kyaikaiset ja siistit pussit si-
sältävät siemenperunoiden 
lisäksi helpot viljelyohjeet, 
joiden avulla aloittelijakin 
onnistuu.

Tulevaisuuden lajike
Kantaperuna etsii jatkuvasti 
uusia perunalajikkeita, jot-
ka sopivat hyvin Suomen 
olosuhteisiin. Uusi yleis-

perunalajike Noblesse on 
kivunnut nopeasti yhdek-
si Suomen suosituimmista 
lajikkeista! Noblesse käy 
yleisperunana kaikenlaiseen 
ruuanlaittoon ja säilyy hy-
vin varastoituna. Sen malto 
on kauniin keltainen ja so-
pivan jauhoinen. Noblessen 
erityisominaisuus on aivan 
erityisen vahva juuristo. 
Vahvan juuriston avulla se 
kestää kasvukaudella taval-

Siemenperunapussien ulkonäköä on päivitetty. 

Siemenperunaa on runsaasti tarjolla markkinoilla ja ne tekevät hyvin kauppansa. 

lista paremmin ääriolosuh-
teita kuten märkyyttä tai 
kuivuutta. Siemenperuna-
markkinoilta löytyy Nob-
lessen lisäksi herkkuperuna 
Annabelle, varhainen Timo, 
perinteinen Siikli, satoisa 
Colomba, jauhoinen Chal-
lenger sekä violetti antioksi-
danttiperuna Violet Queen.

Kantaperuna tiedotus 

Mamma ja Mesikämmen 
esittää lasten leikkilauluja
Kevätmarkkinoilla esiintyvä 
Mamma ja Mesikämmen on 
uuskiiminkiläinen harras-
telijaduo, joka esittää lasten 
perinteisiä leikkilauluja Hä-
mä-hämä-häkistä aina mo-
dernimpaan Pöllörokkiin.

Mamma alias Merja Sil-
lanpää (os. Fyrsten) on Tyr-
nävän tyttäriä kirjaimellises-
tikin. Hän on ollut mukana 
mm. Heikki Sarvelan vetä-
mässä Tyrnävän Tyttäret 
tyttökuorossa.

Mesikämmen alias Juha-
Pekka Sillanpää on täysin 
laulutaidoton rantsilalainen, 
mutta muutoin herttainen 
kitaran raapija, jopa kar-
huasun ulkopuolella.

-Kiinnostus lastenmusii-
kin esittämiseen lähti reilun 

kymmenen vuotta sitten 
Kiimingin kotiseutupäivien 
ohjelmaksi tilatusta esiinty-
misestä. Homma vain yksin-
kertaisesti oli niin hauskaa ja 
palkitsevaa, täysin erilaista 
kuin ”aikuisille aikuisten 
paikoissa” esiintyminen, että 
se tavallaan imaisi mukaan-
sa, kertoo Mesikämmen.

-Lasten innokas, taidokas 
ja välitön mukanaolo ja suo-
ra palaute lämmittää aina 
mieltä, jatkaa Mamma.

Tyrnävällä kuullaan 
myös paikallista perinne-
historiaa, sillä mukana on 
kappale nimeltään Tyrnävän 
meijerit.

JP Sillanpää

vOiHan MarKKinaT
Temmes 1.6.2019 alk. klo 9.00

Mukana 
mm.

• SEKAJUNA HIIPIJÄ
• ROMPETORI
• LINNUNPELÄTTIMEN 

KAUNEUSKILPAILU
Tiedustelut/ilmoittautuminen: puh. 0400 884 134
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Peruna terveellistä ruokaa ja 
sopii lähes kaikille

Peruna on terveellistä ruokaa ja sopii lähes kaikille.

Risotonkin voi tehdä perunasta 
2 kpl  isoa Rosamunda-perunaa kuutioituna (1cmx1cm)
1  salottisipuli
1dl  valkoviiniä
1 dl  maustamatonta juustoa
100 g  parmesan juustoraastetta
8 dl  kanalientä
nokare voita 
nippu ruohosipulia

Kuullota sipuli pehmeäksi. Lisää perunat ja valkoviini. Lisää ka-
nalientä pikkuhiljaa. Kun perunat on kypsiä lisää voi, tuorejuus-
to, parmesanjuusto sekä ruohosipuli. Tarjoa heti.

Peruna on erittäin terveellistä 
ruokaa ja sopii melkein kai-
kille. Se on gluteeniton, ras-
vaton, maidoton ja kolestero-
liton, harva on sille allerginen 
ja se on varsin monikäyttöi-
nen raaka-aine. Se on halpaa 
ja riittoisaa sekä kaikkien 
saatavilla. Peruna on myös 
lisäaineeton ja turvallinen, 
tosin pakastealtaan peruna-
tuotteiden tuoteselosteeseen 
kannattaa tutustua huolella.

Perunan ravintoarvot 
vaihtelevat hieman lajikkees-
ta riippuen, mutta yleisesti 
voidaan sanoa:

Peruna sisältää paljon vet-
tä, joten siinä on vähemmän 
kaloreita kuin vastaavassa 
määrässä vaikka riisiä tai pas-
taa. Sata grammaa perunaa 
sisältää noin 63 kcal, pasta 95 
kcal ja riisi 135 kcal.

Perunassa on paljon ravin-
toaineita, se sisältää mm. C- ja 
B-vitamiineja, magnesiumia, 
sinkkiä, kaliumia, rautaa, 
natriumia, kalsiumia, fosfo-
ria sekä lisäksi jodia, seleeniä, 
kuparia, niasiinia, A -, E-ja K-
vitamiineja.

Bataatti on noussut koti-
maisen perunan haastajaksi 
ja moni korvaa perunan kos-
ka uskotaan bataatin olevan 
terveellisempi. Alla hieman 
vertailua; peruna (P) ja ba-
taatti (B). 
•  Energia  P: 63 kcal / B: 81 

kcal
•  Hiilihydraatit P: 13,2g / B: 

16,8g
•  Proteiini  P: 1,6 g / B: 1,6 g
•  Sokerit P: 0,5 g / B: 4,2 g

Finelin kertomana voi-
daan puolustaa kotoista 
perunaa sillä, että siinä on 
vähemmän energiaa, hiili-
hydraatteja  ja suolaa kuin 
bataatissa, ja huomaa ero so-
kerin määrässä; kun perunas-
sa on 100 grammassa sokeria 

vain 0,7 g niin bataatissa on 
sokeria 4,2 g. Peruna tarjoaa 
enemmän proteiinia, rautaa, 
seleeniä ja moninkertaisesti 
enemmän C-vitamiinia kuin 
bataatti. Bataatin käyttöä pe-
rustellaan runsaalla beetaka-
roteenilla, mutta sen voi kor-
vata kotoisella porkkanalla 
jossa sitä on vielä enemmän 
kuin bataatissa.

Uusimpien tutkimus-
ten mukaan perunan sään-
nöllinen syöminen alentaa 
verenpainetta ja pienentää 
sydänsairauksien riskiä. Tut-
kimusten mukaan peruna 
lisää serotoniinin tuotantoa 
ihmisen aivoissa. Serotoniini 
puolestaan tutkitusti vähen-
tää stressiä ja masennusta.

Perunat ovat osa terveel-
listä ja tasapainoista ruoka-
valiota.

Ympäristöystävällisyys 
Hiilijalanjälki
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan 
sitä, kuinka paljon tuote ai-
heuttaa ilmaston lämpenemi-
seen vaikuttavia kasvihuone-
kaasupäästöjä elinkaarensa 
aikana eli tuottamisen, kul-
jettamisen, säilyttämisen ja 
jalostamisen aikana. Hiili-
jalanjäljessä kootaan kasvi-
huonekaasupäästöt yhdeksi 
luvuksi hiilidioksidiekviva-
lentiksi  (CO2ekv). Nimestään 
huolimatta hiilijalanjäljessä 
huomioidaan muutkin kaasut 
kuin kasvihuonekaasut, ku-
ten metaani ja typen oksidit.

Perunalla on todettu ole-
van pieni hiili- ja vesijalan-
jälki. Peruna kuuluu vähäi-
simpiä ilmastovaikutuksia 
aiheuttavaan tuoteryhmään. 
Syitä tähän löytyy niin peru-
nan viljelytekniikasta, sadon 
muodostuksesta kuin kas-
vuvaatimuksista. Viljelyssä 

veden kulutus on pientä ver-
rattuna esim. riisiin. Perunan 
hehtaarisadot ovat moninker-
taiset verrattuna esim. mais-
siin, riisiin ja vehnään.

Perunan ilmastovaikutus 
on alhaisin (0,08 kg CO2-ekv/
kg) verrattuna riisiin (2,76 kg 
CO2-ekv/kg) ja pastaan (0,68 
kg CO2-ekv/kg).  Ruokape-
runan hiilijalanjälki on keski-
määrin 12-18 gCO2-ekv./100 
gr. 

Lopullisen kuormituksen 
määrä riippuu siitä, miten 
kuluttaja käsittelee perunaa. 
Kuluttaja voi jopa tuplata 
omalla toiminnallaan tuot-
teen hiilijalanjäljen. Tähän 
vaikuttavat, miten kuluttaja 
suorittaa ostosmatkat, miten 

käsittelee ja valmistaa pe-
runat ja heitetäänkö ruokaa 
roskiin. Kuluttaja pystyy mi-
nimoimaan kypsennyksen 
aiheuttamat kasvihuonekaa-
supäästöt kypsentämällä pe-
runat uunin sijaan liedellä. 
Kuumennetaan ensin vesi 
vedenkeittimellä, josta vesi 
kattilaan perunoiden päälle.

Perunaa viljellään laajalti 
Suomessa ja valtaosa kau-
poissa myytävästä perunasta 
on lähiruokaa. Näin vältytään 
pitkän kuljetuksen aiheutta-
mista haitoista ympäristölle. 
Riisiin verrattuna kotimainen 
peruna on aina läheltä.

Tiina Matinolli

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

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

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

Lettukahvila 
CASAMER

Tervetuloa jälleen markkinoilla 
letuille ja makkaralle!

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

rusila@dnainternet.net

PUTKIRUSILA OY
 • LVI-asennukset • LVI-urakoinnit 

• Alan tarvikkeet 

044 269 2420 
www.ytisannointi.fi

Kattavat palvelut yksityisteille

Kuljetukset kuorma- ja pakettiautolla, 
sopimuskuljetukset

www.kuljetushonka.fi
0400 962 363

www.malaskanperuna.fi
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ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

MuHOS-Oulu

Tervetuloa mukaan toimintaan!

TYRNÄVÄN seuRakuNTa
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

-  Nuohouspalvelut
-  Ilmanvaihto-
 puhdistukset
-  Sammutin-
 huoltopalvelut

www.nokipalo.fi   
044 756 4655

www.siivousapusuvanne.com

0400 653 697

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

www.finpom.com

Solmust Oy avaa ja liittää yhteen
Tyrnävän Yrittäjien uusin 
jäsen Solmust Oy on pe-
rustettu helmikuussa 2018. 
Yrityksen takaa löytyvässä 
omistajaryhmässä on erilais-
ta osaamista omaavia henki-
löitä eri puolilta Suomea.

Tyrnäväläiset Jaakko ja 
Inkeri Rahko kertovat aiem-
min toimineensa toisissa teh-
tävissä, joista eläköitymisen 
jälkeen on ollut mahdollista 
hakea uutta suuntaa maata-
louden kehittämishankkei-
siin keskittyvässä Solmust 
Oy:ssä.

Inkeri toimi puutarha-
puolen opettajana ja maata-
lon emäntänä. Jaakko viljeli 
maata, sekä työskenteli pit-
kään perunanvientiä etenkin 
Venäjälle harjoittaneessa yri-
tyksessä.

-Eläkepäivien koitettua 
toteutimme ensin haaveem-
me ajaa autolla Amerikan 
halki ja matkustaa junalla 
Siperian kautta Kiinaan. 
Niiden jälkeen pohdimme 
voivamme vielä hallitun 
kokoisen riskin ottaa yri-
tysmaailmassakin. Tavoite 
on onnistua maatalouden ja 
muun elintarvikealan tar-
vitsemien uusien digisovel-
lusten ja vastaavien kehittä-
misessä, Rahkon pariskunta 
kertoo Solmust Oy:n synnys-
tä.

-Solmustahan kaikki 
lähti, kuten yrityksen nimi 
kertoo. Pyrimme toimimaan 
erilaisten maatalouden toi-
mintaa haittaavien solmu-
jen avaajina, sekä liittämään 
yhteen eri toimijoiden asian-
tuntemusta edesauttamaan 
sujuvaa tuotantoketjua, 
Jaakko Rahko toteaa.

Ensi vaiheessa kehittä-
mishankkeet keskittyvät 
maataloudessa tarvittavan 
tiedon hankintaan, keruu-

Jaakko ja Inkeri Rahko viihtyisän omakotitalonsa sisäpihalla kauniin Ängeslevänjoen rannalla.

seen ja käsittelyyn. Kehit-
teillä on helppokäyttöinen 
sovellus, jolla viljelijä voi 
helposti pellolla kerätä ja kä-
sitellä tarvitsemaansa tietoa 
kännykällään.

-Pyrimme hyödyntämään 
uusinta teknologiaa ja di-
gialustoja. Kehitysversioita 
testataan Tyrnävällä, jossa 
myös yhtiön pääomistus 
on, Jaakko ja Inkeri kertovat 
käynnissä olevista kehitys-
hankkeista.

Elintarvikealan he totea-
vat olevan monien haastei-
den edessä. Ilmastonmuu-
tos, maailman väestönkasvu 
ja digiaika ovat maatalou-
delle sekä uhka että mahdol-
lisuus. Tässä he uskovat ole-
van tilaa uudelle, Solmustin 
kaltaiselle toimijalle haet-
taessa tarvittavia ratkaisua 
elintarvikealan tarpeisiin. 
MTR

Eduskuntavaalien 
yrittäjäehdokkaiden mietteitä
Juuri pidetyissä eduskun-
tavaaleissa ehdolla olleista 
yrittäjäehdokkaista ky-
syimme mietteitä Keskus-
tan Jussi Ylitalolta ja kris-
tillisdemokraattien Ritva 
Huuskolta. Molemmat 
asuvat Tyrnävällä ja olivat 
ensimmäistä kertaa ehdok-
kaina eduskuntavaaleis-
sa. Kummallekaan ei vielä 
tällä kertaa auennut uraa 
kansanedustajana. Mo-
lemmat toivovat pohjoisen 
kansanedustajien pystyvän 
eduskunnassa hyvään ja 
rakentavaan yhteistyöhön 
yli puoluerajojen, varmista-
maan pohjoisen äänen kuu-
lumisen valtakunnan tason 
päätöksenteossa.

Jussi Ylitalo
Omaan äänisaaliiseen olen 
tyytyväinen. Puolueen ja 
johtamani piirin puoles-
ta olen tietenkin pettynyt. 
Toivon, että aloittava edus-
kunta pystyy huolehtimaan 
Oulun alueen vetovoiman 
säilyttämisestä myös jat-
kossa. Jatkan piirin puheen-
johtajana ja heti pääsiäisen 
jälkeen käymme täydellä 
tarmolla eurovaalien vaa-
lityöhön, sekä edistämään 
puolueen perusanoman kir-

kastamista.
-Syksyn ylimääräisessä 

puoluekokouksessa tulee 
puheenjohtajavaihdoksen 
lisäksi puhua aatteesta. 
Puolueen visio- ja strate-
giatyö aloitetaan kevään 
puoluevaltuustossa Rii-
himäellä. Keskustan vies-
ti pitää saada paremmin 
kansalaisia puhuttelevaan 
muotoon, Yrityskylän kent-
täpäällikkönä työskentele-
vä Jussi Ylitalo toteaa.

Jussi Ylitalo ja Ritva Huusko osallistumassa huhtikuun alussa vaalipaneeliin Iin lukiolaisten mes-
suilla. Keskellä Sinisten ehdokas Pirkko Mattila.

Ritva Huusko
-Mielenkiintoinen koke-
mus ja monenlaista uutta 
ehti vaalikampanjan aikana 
oppia, totesi Ritva päällim-
mäisinä ajatuksinaan.

Myös hän on tyytyväi-
nen omaan äänimääräänsä 
ja ilahtunut puolueen tup-
lattua äänisaaliinsa Ou-
lussa ja Kainuussa, vaikka 
kansanedustajaa ei Oulun 
vaalipiiristä kristillisdemo-

kraateille tullutkaan.
Vuodesta 2016 päätoi-

misena yrittäjänä toiminut 
Huusko on psykotera-
pia- ja perheterapiayrittäjä 
Oulussa, joka kertoo edus-
kuntavaaliehdokkuuden 
antaneen lisävirtaa jatkaa 
yhteisiin asioihin vaikutta-
mista politiikan kautta.

Matti-Tapio Rissanen,
kuva Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehdessä Pudasjärvellä 
sivunvalmistajan kesäloman ajaksi 1.7.-11.8.2019.
Työssä tarvitaan ilmoitusten valmistamisen sekä koko 
lehden taittamiskokemusta Indesign -taitto-ohjelmalla 
ja Photoshop-ohjelmalla kuvan käsittelyssä. 
Majapaikka järjestyy tarvittaessa.

Ota yhteyttä pikaisesti, tuumaillaan.
Heimo Turunen
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

EtsimmE 
sivuntaittotaitoista tuuraajaa 

Hannu: 0400 918 580
Vaala: 0400 691 937

Invataksi: 
0440 662 552

Tyrnävän seurakunta mukana 
tapahtumissa Yhteisvastuun hyväksi

Kevätmarkkinoilla mukana seurakunta ja etsivä nuorisotyö 

BUFFETTI: Herkkupottusop-
paa klo 11 alkaen/ 5 € 
(sis. kahvin ja keksin), alle 3 
v. ilmaiseksi. Kahvia, teetä, 
mehua ja pullaa.
SIMAA myydään pullotettuina 
suoraan ostajille.

ARPAJAISET: 
Pikavoittoja  
tarjolla arpajaispöydässä.
YHTEISVASTUUTUOTTEITA 
myynnissä.
SÄHLYTUTKA salissa.

Tapahtuman järjestää Tyrnävän Seurakunta / 
Diakoniatyö yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa.

Kaikki tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen, jonka avulla tuetaan lasten ja 
nuorten koulutusta Suomessa ja ulkomailla.

La 27.4. Seurojentalolla:

Yhteisvastuutanssit Seurojentalolla 
sunnuntaina 19.5. klo 17-21

Tanssittamassa 
VIRPI PIIPPO JA 
VETOnAULA!

Tapahtumassa 
seurakunnan 

vapaaehtoisten 
järjestämä 

buffet, 
jossa tarjolla 

makeaa ja 
suolaista. 

Yhteisvastuukeräys 2019
Auta nuori kouluun Suomessa ja 
maailman katastrofialueilla! 

Yhteisvastuu on lähimmäisenrak-
kauden kansanliike ja evankelis-
luterilaisen kirkon vuosittainen 
suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia 
syntyperään, uskontoon tai poliit-
tiseen vakaumukseen katsomatta 
Suomessa ja kehitysmaissa. 
Tämän vuoden keräyskohteena on 
nuorten koulunkäynti. Tiesitkö, että 
monelta nuorelta jää koulut käymät-
tä, koska siihen ei ole varaa. Keräys-
varoin tuetaan vähävaraisten lasten 
ja nuorten opiskelua avustamalla 
opiskelun vaatimissa hankinnoissa 
ja muissa kustannuksissa. Erilaisin 
tempauksin ja lipaskeräyksin kerät-
tyjä varoja käytetään myös moni-
puoliseen avustustyöhön paikallis-
seurakuntien kautta.

Lisätietoja keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi 

Kaikki tuotto Yhteisvastuukeräykseen. 

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

Arkiliikunta, joukkueurhei-
lu, kuntosali, tanssi, luon-
nossa liikkuminen jne. ovat 
hyviä liikkumisen tapoja. 
Kuntoilu ei tarkoita sitä, että 
on lähdettävä salille painoja 
nostamaan, vaan kuntoilu 
voi olla vaikkapa tanssimis-
ta. Jokaisen on löydettävä 
se oma miellyttävin tapa 
liikkumisen iloon. 

Mistä sitten motivaatio 
liikkumiseen? Joskus mo-
tivaatiota voi olla vaikea 
löytää, liikuntaa on hankala 
yhdistää omaan arkeensa, 
ollaan liian kiireisiä ja väsy-
neitä, työt ja lapsiperheiden 
arki vie aivan liian paljon 
energiaa ja aikaa. Vaikka 
olisi kiirettä ja stressiä niin 
liikunnasta löytyy ihan 
varmasti apua myös tähän. 
Silloin ei kannata suunnata 
koviin treeneihin, vaan va-
lita joku lempeämpi muoto. 
Vaikka työpäivän jälkeen 
väsyttäisikin, niin pienen 
huilin jälkeen, on hyvä 
suunnata rennolle kävelylle 
tai kevyelle lenkille ja luon-
toon! Meillä Tyrnävällä on-
kin mahtavat puitteet luon-
nossa liikkumiseen, joten 
kannustan käyttämään tätä 
luonnonlääkettä hyväksi. 
Nykyisin on tarjolla myös 
lempeämpiä jumppia, ke-
honhuoltoja, joogaa yms. ja 
näitä lempeämpiä keinoja 
kannattaa hyödyntää myös 
oman terveyden ylläpitämi-
seksi. 

Arkiliikkumisella  
apua myös  
painonhallintaan
Itse olen aina ollut aktiivi-
nen liikkuja. Lapsuudes-
sa ja nuoruudessa hiihto, 
pesäpallo, yleisurheilu ja 
juoksu ne olivat omat vah-
vuudet. Jossain vaiheessa 
aktiivinen urheilun harras-
taminen jäi, mutta arkiliik-
kuminen on säilynyt koko 
ajan ja viiletänkin kaikista 
mieluiten kävelemällä pai-
kasta toiseen. Tyrnävällä 
tämä on myös mahdollista, 
koska kuntakeskuksessa on 
niin lyhyet kävelyetäisyy-
det joka paikkaan. Arkiliik-
kumisella pidetään kuntoa 
yllä ja voipa se vaikka te-
hokkaimmillaan sitä kehit-
tääkin, arkiliikkuminen on 
myös todella tehokas tapa 
vaikkapa painon hallintaan. 
Mieti siis seuraavan kerran 
menetkö autolla vai hyp-
päätkö pyörän selkään tai 
käveletkö! On myös ilmas-
toteko välttää turhaa autoi-
lua. Kannustankin jokaista 
miettimään näitä valintoja 
arjessaan. 

Oma motivaatio kun-
tosaliharjoitteluun lähti 
ikävämmän tien kautta. 
Olen aina pitänyt itseä hy-
väkuntoisena, mutta sitten 

Liikkumiseen ja kuntoiluun 
on monta tapaa

selkä petti. Ensin se va-
roitteli muutaman vuoden 
joskus noidannuolien mer-
keissä, mutta sitten selkä 
rösähti ihan kokonaan ja 
magneettikuvissa todettiin 
välilevynpullistuma sekä 
useita rappeutumia. Siitä 
onkin ollut sitten pitkä tie 
kuntoutukseen. Fysikaalis-
ta hoitoa, kävelytekniikan 
muuttamista, vahvoja ki-
pulääkkeitä jne. Fysikaali-
nen hoito oli hyvä aloitus. 
Sain ammattilaisen ohjeet 
ja varmistuksen siihen, mitä 
kannattaa tehdä ja miten. 
Motivaatio oli kuitenkin 
löydettävä itsestä. On ollut 
pakko muuttaa omia tapoja 
arjessa. Ennen laitoin mui-
den tarpeet omien edelle. 
Nykyisin järjestän arkeni 
niin, että sieltä ihan varmas-
ti löytyy aikaa myös kunto-
salille ja muutenkin itsensä 
huoltamiselle. 

Hyvän mielen  
urheilukoulu
Sanontakin sanoo, että kun 
antaa pikkusormen niin se 
vie koko käden. Näinhän 
siinä kävi itselläkin. Liikun-
ta on ollut aina osa elämää-
ni ja kun omassa kunnossa 
tuli iso notkahdus halusin 
löytää keinoja kuntoutumi-
seen. Innostusta ja kiinnos-
tusta on riittänyt sen verran 
enemmän, että aloitin tam-
mikuussa personal trainer 
opinnot Trainer4You:lla. 
Opinnot ovat olleet aivan 
huippujuttu ja olen saanut 
jo nyt niin paljon itsellekin 
ammennettua hyödyllistä 
kokonaisvaltaista tietoa hy-
vinvointiin ja liikkumiseen. 
Opinnot on edenneet niin, 
että kuntosalivalmentajan 
tutkinto on nyt suoritet-
tu, mutta paljon on vielä 
matkaa opinnoissa jäljellä. 
Opintojen ohella olen pääs-
syt jo testaamaan opittuja 
oppeja viime joulukuusta 
yrittäjien ja Tempauksen 
yhteistyössä järjestämässä 

Aikuisten hyvänmielen ur-
heilukoulussa. Osallistujat 
ovat päässeet testaamaan 
mm. liikkuvuusharjoituk-
sia. Nämä on todettu hyväk-
si keinoksi huoltaa omaa 
kehoa ja parantaa kehon 
liikkuvuutta sekä auttaa 
lihaskireyksiinkin. Urheilu-
kouluun osallistuville teh-
tiin kuntotestit joulukuussa 
sekä nyt huhtikuussa. Kun-
nonkehitys oli huima. Tämä 
on jo osoitus siitä, että pie-
nikin lisäys tai muutos sin-
ne omaan liikkumiseen tuo 
taatusti tuloksia. Ylpeydellä 
voin kiittää ja kehua aktiivi-
sia urheilukoulun osallistu-
jia ja kannustaa jatkamaan 
itsestä huolehtimisesta. 

Aikuisten hyvänmielen 
urheilukoulu on saanut 
jatkumoa ja olen alkanut 
vetämään liikkuvuus & li-

haskunto aamuryhmää ke-
vään ajan. Siellä pääsee te-
kemään liikkuvuusliikkeitä 
sekä oman kehon lihashuol-
toa pääosin ihan perintei-
sin liikkein, jotka taatusti 
sopivat ihan kaikille ja so-
velletaan liikkeet niin, että 
jokainen voi oman kunnon 
mukaan osallistua harjoitte-
luun. Jos innostut tästä, niin 
tule rohkeasti kokeilemaan. 
Ensimmäisen kerta on tu-
tustumistarjouksena ilman 
veloitusta. Liikkuvuus & 
lihashuoltoryhmä kokoon-
tuu tiistaisin toukokuun 
loppuun saakka Sekralla 
kello 9.30-10.30, tervetuloa!

Liikunnan iloa  
arkeen toivottaen, 
Annukka Suotula-Ervasti 
Tmi Katja Annukka 

Annukka Suotula-Ervastilla motivaatio säännölliseen kuntosali-
harjoitteluun lähti selän kuntouttamisesta. 

Työpäivän jälkeen on hyvä suunnata rennolle kävelylle, kevyelle lenkille!  Luonto antaa voimaa ja 
rentouttaa!
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www.yrittajat.fi/liity

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Tyrnävän Yrittäjät ry:n
KEVÄTKOKOUS

ke 22.5.2019 klo 18 Ravintola Pömilä. 

Hallitus

VESITAKAT A+

EKOHYBRIDILÄMMITYS
- AURINKOLÄMPÖ
- HYBRIDIVARAAJAT A+
- LÄMPÖPUMPUT A++

SUOMEN EKOTALOT
www.suomenekotalot.fi
Tyrnävä  0505557514  sales@suomenekotalot.fi

MEILTÄ SAAT LAATUA

Haapalainen P. J. Tmi
Pekka Haapalainen

Rypsikuja 7, 91800 TYRNÄVÄ

044 556 1789

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* ASENNUKSET
* TARVIKEMYYNTI

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

www.sahkomikkonen.fi

Yrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi
Yrityksen menestyksellisen 
toiminnan tärkein tekijä on 
yrittäjä itse. Työssä jaksa-
minen vaatii omasta hyvin-
voinnista huolehtimista, 
mikä yrittäjän usein kiirei-
sessä arjessa voi kuitenkin 
jäädä sivuosaan.

Jaksamisen kannalta 
kuormittuneisuus ei saisi 
olla liiallista ja vapaa-ajalle 
pitäisi pystyä järjestämään 
riittävästi aikaa. Työn ul-
kopuolella olisi hyvä olla 
harrastuksia ja tekemistä, 
joiden parissa ajatukset voi 
irrottaa työasioista. Liikun-
taharrastus - esimerkiksi 
liikkuminen luonnossa, kun-
tosali tai jokin ryhmä- tai 
joukkueliikunnan muoto - 
on usein hyvä tapa palautua 
stressistä ja kuormituksesta. 
Samalla fyysisen kunnon 
ylläpitäminen ennaltaehkäi-
see sairastumisia ja parantaa 
jaksamista.

Sosiaaliset verkostot tu-
kevat hyvinvointia tärkeäl-
lä tavalla. Perhe ja ystävät 
ovat elämän olennaisia tu-
kipylväitä ja ihmissuhteiden 

ylläpitäminen myös kii-
reisimpien ruuhkavuosien 
aikana on arvokasta ja tär-
keää. Muut alueen yrittäjät 
kannattaa muistaa tukiver-
kostona ja hyödyntää mah-
dollisuudet keskusteluun ja 
vertaistukeen, esimerkiksi 
yhdistystoiminnan kautta.

Hyvinvointiinsa voi vai-
kuttaa myös elintapava-
linnoilla. Liikunnan lisäksi 
monipuolinen ja terveellinen 
ravitsemus ja päihteiden 
käytön välttäminen yhdis-
tyvät pienempään sairas-
tumisriskiin ja parempaan 
jaksamiseen. Valtakun-
nalliset ravintosuosituk-
set antavat hyvän pohjan 
terveelliseen ruokavalioon 
ja syömiseen. Tupakointi 
lisää lähes kaikkien pitkä-
aikaissairauksien riskiä ja 
pitkään jatkunut tupakointi 
usein näkyy suoritusky-
vyssä viimeistään työuran 
loppupuolella. Haasteena ei 
nykyään yleensä ole se, että 
tietoa tupakoinnin haitoista 
ei olisi vaan se, että lopetta-
minen on usein hyvin vaike-

aa. Terveydenhuollosta voi 
aina pyytää apua ja tukea 
tupakoinnin lopettamiseen. 
Alkoholin käyttö huonontaa 
unen laatua ja palautumista 
rasituksesta jo melko pie-
ninä määrinä ja lisää myös 
useiden sairauksien riskiä. 
Mikäli alkoholin käyttö on 
runsasta ja siitä on vaikea 
päästä eroon, terveyden-
huolto voi myös tarvittaessa 
olla avuksi.

Työterveyshuolto voi 
osaltaan auttaa jaksamisen 
ja hyvinvoinnin tukemi-
sessa, vaikka varsinaista 
sairauksien hoidon tarvet-
ta ei olisikaan. Työnantaja 
on velvollinen järjestämään 
työntekijöilleen ennaltaeh-
käisevän työterveyshuollon, 
mutta yrittäjälle oman työ-
terveyshuollon järjestämi-
nen on vapaaehtoista. Tyr-
nävän terveyskeskus ei tuota 
työterveyshuollon palvelui-
ta, mutta kunnan alueella 
toimivat yritykset voivat 
hankkia palveluita Työter-
veys Virran (entinen Oulun 
Työterveys) tuottamana tai 

haluamaltaan muulta tahol-
ta. Työterveyshuollon pe-
rinteisiä toimintatapoja ovat 
työpaikkaselvitykset ja ter-
veystarkastukset, ja erilaisia 
uusia hyvinvointia tukevia 
palveluita kuten uni- tai 
aktiivisuusanalyysejä, suo-
rituskykymittauksia ja nii-
hin perustuvia yksilöllisiä 
ohjauskäyntejä tai erilaisia 
stressinhallintaan liittyviä 
keskustelu- ja valmennus-
malleja on viime vuosina 
tuotu markkinoille. 

Vesa-Matti Matinolli 
johtava lääkäri, Tyrnävä

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta 
toistetaan Pohjois-Pohjanmaalla
Iisisti Energinen-, Maa-
välke-, Väre- ja Talotek-
niikka-hankkeet järjestä-
vät Pohjois-Pohjanmaalla 
yhteistyössä hankkeiden 
yhteistyökuntien Haapajär-
ven, Iin, Lumijoen, Muhok-
sen, Nivalan, Pudasjärven, 
Pyhäjärven, Simon, Tyr-
nävän ja Utajärven kanssa 
aurinkopaneeleiden yhteis-
hankinnan. Yhteishankin-
taan voivat osallistua kun-
tien kotitaloudet, yhteisöt 
ja yritykset. Vastaavanlai-
nen yhteishankinta toteu-
tettiin Pohjois-Pohjanmaal-
la jo vuosi sitten.

Yhteishankinnasta jär-
jestetään neljä infotilaisuut-
ta muun muassa Tyrnäväl-
lä keskiviikkona 24.4. kello 
17 kunnantalossa. 

Viime kevään yhteis-
hankinnan kokemuksista 
rohkaistuneena hankkeet 

päättivät järjestää kilpailu-
tukset uudelleen. 

-Aurinkosähkö selvästi 
kiinnostaa kuluttajia. Vuo-
si sitten yhteishankinnan 
infotilaisuuksiin osallistui 
reilut sata kiinnostunutta, 
ja sen kautta järjestelmiä 
asennettiin lopulta va-
jaaseen parikymmeneen 
talouteen ja yhteen yrityk-
seen. Uutta aurinkosähkön 
tuotantokapasiteettia syn-
tyi noin 70 kWp:n verran, 
kertoo tutkimusinsinööri 
Teemu Ulvi Suomen ympä-
ristökeskuksesta.

Yhteishankinnan tarkoi-
tuksena on tehdä hankinta 
mahdollisimman helpoksi 
tilaajille ja saada hintaetua 
tilauskoon kasvaessa. Yh-
teishankinnassa on kilpai-
lutettu 2,5 kWp, 4,5 kWp 
ja 7 kWp järjestelmät. Kuu-
den tarjouksen joukosta 

laitetoimittajaksi valikoitui 
suomalainen perheyritys 
Lem-Kem Oy. Valinta-
perusteena olivat hinnan 
ohella Motivan asentajaser-
tifiointi, takuut ja kotimai-
suusaste. Yhteishankinnas-
sa tilaaja tekee sopimuksen 
laitetoimittajan kanssa, ja 
hankinta etenee toimittajan 
ja tilaajan välisen sopimuk-
sen mukaisesti. Järjestel-
mät toteutetaan avaimet 
käteen-toimituksina.

Infotilaisuuksissa ker-
rotaan lisää yhteishankin-
nasta, aurinkoenergian 
hyödyntämisestä sekä 
mahdollisista lupa-asioista. 
Mukana tilaisuuksissa ovat 
kilpailutuksen voittaneen 
laitetoimittajan sekä kil-
pailutuksen toteuttajien Iin 
Micropolis Oy:n, Iilaakso 
Oy:n ja Suomen ympäristö-
keskuksen edustajat. Infoti-

laisuudessa laitetoimittaja 
esittelee kilpailutetut au-
rinkojärjestelmät ja asen-
nuspalvelut. Osallistujilla 
on mahdollisuus esittää ky-
symyksiä laitetoimittajalle 
ja ilmaista kiinnostuksensa 
osallistua yhteishankin-
taan.

Yhteishankintaan il-
moittautuville tehdään 
kohteeseen suunnittelu-
käynti, jonka yhteydessä 
varmistetaan sopivan au-
rinkovoimalan ja asennuk-
sen toteutettavuus sekä 
kustannukset kohteessa. 
Aurinkovoimalan tilauk-
sesta laaditaan erillinen ti-
laussopimus. 

Tarkemmat tiedot yh-
teishankinnasta on koottu 
osoitteeseen: www.green-
polis.fi/yhteishankinta HT

LIITY 
JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/

pohjois-pohjanmaanyrittajat/
tyrnava

» nuohous- ja ilmastointipalvelut

» savupiippujen korjaukset:
   massaus, sisäpiiput, muuraus

» piipunhatut ja hormi-imurit

» hormien videokuvaus ja kartoitus
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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.

"

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

Lumijokinen Harri Ollak-
ka sai helmikuussa ensim-
mäisten joukossa Lumijoen, 
Limingan ja Tyrnävän alu-
eelle rakennettavan Lakeu-
den Kuitu -valokuituverkon 
käyttöönsä. Nyt kapasiteet-
tia riittää kivuttomasti suur-
ten työtiedostojen siirtelyyn 
sekä kotitalouden muiden 
käyttäjien tarpeisiin.

Lakeuden Kuidun en-
simmäiset ilmoitukset he-
rättivät välittömästi Ollakan 
mielenkiinnon. Lupaus mo-
lempiin suuntiin 100 megaa 
nopeasta verkosta tuli kuin 
tilauksesta, sillä Ollakoiden 
4G-mokkulat olivat alkaneet 
hidastumaan sitä mukaa, 
kun saman mobiiliverkon 
käyttäjiä oli tullut lisää. 4G-
yhteyksiä oli itse asiassa 
hankittu kaksin kappalein: 
Harri varasi toisen itselleen 
aina työskentelyn ajaksi, sil-
lä liittymien kapasiteetti ei 
riittäisi samanaikaisesti kah-
den pojan pelikäyttöön. 

Ollakka työskentelee ko-
tonaan yritysrahoitusten 
myynnin ja markkinoinnin 
parissa. Työnantajalla on 
välitystoimintaa Suomen li-

säksi Ruotsissa, Tanskassa 
ja Isossa-Britanniassa, mutta 
verkossa tapahtuvassa työs-
sä sijainti ei ole oleellinen 
asia. Varmat ja nopeat yhte-
ydet sen sijaan ovat.

– Kaikki markkinointima-
teriaali on pilvipalvelimella 
ja sähköposteissa liikkuu 
isoja tiedostoja. Aiemmin ai-
neiston prosessointi vei tois-
ta vuorokautta, mutta nyt 
se tapahtuu huomattavasti 
nopeammin.

Kahdesta 4G-liittymästä 
on voitu nyt luopua. Samal-
la verkkoyhteyden kuukau-
sihinta myös laski. Valo-
kuidun kapasiteetti riittää, 
vaikka Harri työskentelisi 
samaan aikaan kuin kotona 
pelataan tai katsotaan ver-
kosta striimattavia videoita.

Kotiverkko syntyy Lake-
uden Kuidun langattomalla 
päätelaitteella. Sen kaksi an-
tennia kattaa koko talon. Li-
säksi ulkoseinällä on kolmas 
antenni odottamassa aurin-
koisia säitä ja kotikonttorin 
siirtämistä ulkoilmaan.

– Kukaan ei enää huuda, 

että onko joku muukin nyt 
netissä, kun yhteys pätkii, 
Ollakka naurahtaa.

Valokuituyhteyden asen-
taminen kävi nopeasti, sillä 
runkoverkko kulkee vain 
neljän metrin päästä Olla-
koiden talosta. Ensin kaapeli 
tuotiin talon kulmalle odot-
tamaan ja varsinainen kyt-
kentä hoitui toisella käyn-
nillä.

– Ensimmäisessä kokei-
lussa yhteys oli sisään 116 
megaa ja 117 ulospäin. Yh-
teys on toiminut hyvin ja 
töiden tekeminen onnistuu 
ilman huolta yhteydestä.

Valokuitusopimuksia 
jo yli 5000
Lakeuden Kuidun raken-
taminen käynnistyi touko-
kuussa 2018. Muhoksen alu-
eelle tulevan Muhoskuidun 
rakentaminen alkaa puoles-
taan tänä keväänä. 

Oulun Seudun Sähkön 
valokuituhankkeiden liike-
toimintajohtaja Jukka Kaarre 
kertoo hankkeiden olevan 

Lumijokinen Harri Ollakka on tyytyväinen valokuituliittymän kapasiteetin riittävyyteen suurten 
työtiedostojen siirtelyssä. 

Valokuitu pelasti 
kotitoimistossa työskentelevän

hyvin poikkeuksellisia, sillä 
valokuitumahdollisuus tuo-
daan erittäin edulliseen hin-
taan taajama-alueiden lisäk-
si myös haja-asutusalueille.  

– Valokuidulle on riit-
tänyt kysyntää. Lakeuden 
Kuidun sopimuksia on tehty 
lähes 3700 ja Muhoskuituun 
yli 1400. Jos kaivuri ei vie-
lä ole ohittanut kiinteistöä, 
ennakkotilaajan 100 euron 
liittymähinta on edelleen 
hyödynnettävissä molempi-
en verkkojen kohdalla. Se on 
tarjous, jota ei kannata jättää 
käyttämättä, Kaarre toteaa. 

– Olemme lisäksi aloit-
taneet kartoitukset valokui-
dusta kiinnostuneista myös 
Kempeleen ja Oulunsalon 
alueilla. Lähivuosien tavoit-
teenamme on 10 000 valo-
kuituasiakasta, lisää Kaarre.

Lisätietoja alueelle raken-
nettavista valokuituverkois-
ta löytyy osoitteista www.
lakeudenkuitu.fi ja www.
muhoskuitu.fi.

Merja Kulju,  
Oulun Seudun Sähkö

Lakeuden Kuidun rakentami-
nen käynnistyi toukokuussa 
2018. Muhoksen alueelle tule-
van Muhoskuidun rakentami-
nen alkaa puolestaan tänä ke-
väänä. 

”Valokuituverkko 
on ikkuna tulevaisuuteen

Avoinna arkisin 5.45-14.30
Meijerikatu 2, Tyrnävä

p. 044 325 0268

Tiistaisin klo 9.30-10.30 
Sekran salissa (9.4.-28.5.)

 
Tunti koostuu liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä ylläpitä-
västä alkulämmittelystä, liikkuvuusharjoituksista sekä 
kevyestä oman kehon jumpasta. Tämä treeni sopii kai-
kenikäisille, liikkuvuus on tärkeä osa hyvinvointiasi. 

Tunti koostuu kahdesta osasta ½ tuntia lämmittely + liik-
kuvuutta sekä ½ tuntia oman kehon jumppaa + venytte-
lyt. Voit halutessasi osallistua vain pelkastään ensimmäi-
seen puolituntiin eli liikkuvuusharjoitteluun. 

Hinta 6 €/tunti  4 €/puolituntia (liikkuvuustreeni) tai 
viiden kerran koko tunninkortti 25€.

Maksu käteisellä tai pankkikortilla. 

Lisätietoa: 
annukka.suotula@gmail.com tai 044 750 5051. 

Mukaan tarvitset oman jumppapatjan sekä 
juomapullon & roppakaupalla rentoa meininkiä.

TMI Katja Annukka, Annukka Suotula-Ervasti 

Liikkuvuutta & 
lihaskuntoa!
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Olemme
laajentaneet toimintaa 

salaojitukseen

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS
Jari  0400381261 Jarmo 0400895173

jari@jturakointi.fi

Tyrnävä

Salaojitusta lakeudella
ja muualla

Kookosputkella ja soralla

Ammattitaitoiset maanrakennustyöt
pyörä- ja tela-alustaisilla kaivinkoneilla

pu. 040 5470 890

Tyrnävän Yrittäjien järjes-
tämän Potun kauneuskisan 
palkinnot jaettiin Peruna-
markkinoilla viime syys-
kuussa. Kaunein pottu ja 
Rantalakeus lehden suosik-
ki oli Arja Alatalon sydä-
men muotoinen peruna, eri-
koisin M. Väänäsen peruna, 
suurin Veera Korkalan ja 
painavin Marita Kukkosen 
peruna.

Kiitos kaikille kisassa ja 
markkinoilla mukana olleil-
le! Ensi perunamarkkinoil-
la on jälleen uusi Perunan 
kauneuskilpailu.

Janna Kumpulan otta-
massa kuvassa kisan eri-
koisin peruna, jonka toi M. 
Väänänen.

Potun kauneuskisa

Pertti Markkulan muistorahasto
Tyrnävän yrittäjien perus-
tajajäsen, tilitoimistoyrittäjä 
Pertti Markkula kuoli vai-
kean sairauden uuvuttamana 
19.9.2018. Hän oli syntynyt 
21.12.1959. 

Tyrnävän Yrittäjät halu-
si kunnioittaa pitkäaikaisen 
aktiivijäsenensä muistoa pe-
rustamalla hänen nimeään 
kantavan muistorahaston. 
Alkupääoma kartutettiin 
tarjoamalla mahdollisuuden 
muistorahaston kartuttami-
seen hautajaisten yhteydessä 
muistamisilla. 

Rahastosta jaetaan avus-
tuksia vähävaraisille tyrnä-
väläisille, etupäässä yrittäjien 
perheille. Rahaston lahjoituk-
sella on hankittu mm. piano 
Pertin syntymäkylän Mark-
kuun koululle kyläyhdistyk-
sen käyttöön. HT

Pertti Markkulan siunauksen muistotilaisuudessa Tyrnävän seu-
rakuntatalolla oli muistopöydällä kuvan kanssa esillä Suomen 
Yrittäjien myöntämä timanttinen yrittäjäristi yli 30 vuoden yksi-
tyisyrittäjyydestään.
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Onnistunut kuntastrategia
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää 
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1)  kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2)  palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
3)  kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
4)  omistajapolitiikka
5)  henkilöstöpolitiikka
6)  kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuu-

det
7)  elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilantees-
ta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vai-
kutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa 
tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Keskeistä kuntastrategian toteutumisessa on strategiapro-
sessin ja taloussuunnitteluprosessin kiinteä kytkentä: valtuusto 
päättää kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan 

talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa myös strategian toteut-
tamisohjelmat konkretisoidaan ja resursoidaan.

Kuntastrategia ja sen toteuttamisohjelmat ovat siis talous-
suunnitelman perusta ja samalla ohjeistus talousarvion laadinnal-
le. Näin ollen strategia valutetaan käytäntöön talousarvion kautta 
vuosittaisiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Tämä edellyttää 
monesti myös talousarviorakenteen muutosta ja siinä olevien ta-
voitteiden määrän arviointia.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelujen järjes-
tämistä ja investointeja koskevat tavoitteet kunnan eri tehtäville, 
liikelaitoksille, tytäryhteisöille ja yhteistoimintayhteisöille. Talous-
arviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan myös resurssit mainittujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi joko budjettirahoitteisesti määrära-
hoina tai kohderahoitteisesti tulo- tai pääomarahoituksena.

Vaikka kuntastrategiassa olisi saatu aikaan relevantteja valin-
toja ja priorisointeja, ei kunnan käytännön toimintaa saada vält-
tämättä viritettyä strategian tavoitteiden mukaiseksi. Monet stra-
tegiatutkimukset ovat osoittaneet, että tehokkain lääke tähän on 
nähdä koko strategia uudella tavalla, jatkuvana sosiaalisena vuo-

rovaikutusrakenteena, jossa strategian linjaamista ja toteuttamis-
ta ei nähdä toisistaan erillisinä. Poliittisen ja ammatillisen johdon 
lisäksi kuntaorganisaation esimiesten ja henkilöstön olisi koettava 
kuntastrategia ainakin joltakin osin omakseen ja tulkittava sitä 
omalta kannaltaan. Vain silloin strategia voi aidosti muuttua toi-
minnaksi. Strategia on siis varsin inhimillinen asia.

Myös yhteiskunnalliset ilkeät ongelmat olisi nostettava kun-
tastrategian keskiöön. Ilkeät tai kinkkiset ongelmathan ovat luon-
teeltaan sellaisia, joita ei voida täsmällisesti määritellä, ymmärtää 
etukäteen eikä ratkaista yhden tahon toimesta. Tästä johtuen 
niiden kimppuun päästään oikestaan vain dialogisella strategia-
työllä, jossa kuntalaisilla, henkilöstöllä, järjestöillä, yrityksillä ja 
muilla sidosryhmillä on aidosti oma roolinsa. Näin kunta nähdään 
ennemminkin verkostomoottorina kuin strategiset tavoitteet 
puhtaasti itse määrittelevänä organisaationa.

Vesa Anttila, Tyrnävän kunnanjohtaja

Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tärkeimpiä tehtäviä
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen 
ja liikunnan rooli hyvinvoinnin edistäjä-
nä ovat viime aikoina korostuneet Tyr-
nävällä. Sekä kunnan liikuntatoimi, että 
paikalliset yhdistykset järjestävät mo-
nenlaista hyvinvointia edistävää liikun-

Hyvää elämää Hirvelässä 
– Kaikki palvelut kävelymatkan 
etäisyydellä
Hirvelän uudella asuinalueella ovat 
vuodenajat läsnä joutsenten kevät-
muutosta, perunan kukinnasta ja elo-
kuun viljan kypsymisestä aina talven 
hohtavaan hankimereen.

Hirvelässä jokaisen on hyvä elää ja 
asua. Päiväkoti, koulut, terveyspalve-
lut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä 
kaupat ovat kävelymatkan etäisyydel-
lä asuinalueesta. Ja mikä parasta, kes-
kustaan pääsee turvallisesti kevyenlii-
kenteenväylää.

-Hirvelän viihtyisällä alueella on ti-

laa 52 uudelle kodille. Alueen alaosan 
25:stä tontista 15 on rakennettu. Ylä-
osan osalta kunnallistekniikka ja tiet 
valmistuvat tänä vuonna, joten kesällä 
sinnekin pääsee rakentamaan, kertoo 
kunnan rakennustarkastaja Tuomo Pe-
rälä.

Hirvelän tilavien ja aurinkoisten 
tonttien hän kuvailee sijaitsevan pu-
huttelevien peltomaisemien keskellä 
ja jokainen tontti rajautuu vähintään 
yhdeltä sivultaan puistoalueeseen. 
Tontin voiko joko ostaa tai vuokrata.

-Asukkaiden iloksi Hirvelään is-
tutetaan 100 omenapuuta sisältävä 
omenapuupuisto, sekä muutamia kir-
sikkapuita. Ne ovat jatkossa kuntalais-
ten vapaasti käytettävissä eli puiden 
omenat on tarkoitettu kuntalaisille, 
puutarhuri Pia Mällinen kertoo tulevan 
kesän puutarhatöistä.

Omenapuupuiston lisäksi alueelle 
rakenteilla oleva leikkipuisto valmis-
tuu tänä kesänä, samoin kuntoilulaite-
alue. MTR

Lumien sulettua urheilukentällä on 
tarjolla monenmoista hyvinvointia 
edistävää liikuntatoimintaa, kunnan 
liikuntasihteeri Jyrki Siekkinen kertoo.

Tyrnävällä liikunta halutaan hyvinvoinnin edistäjäksi läpi ihmisen elinkaaren.

Minkä nuorena oppii sen vanhana 
taitaa. Lapsia urheilukoulussa.

tatoimintaa, joita ollaan koottu yhteen 
ajatuksella ”Liikkuva kunta”

-Hyvinvoinnin edistämisellä on 
tulevaisuuden kunnassa tärkeä rooli. 
Liikunta on yksi tärkeimmistä hyvin-
vointia edistävistä toimista. Pyrkimyk-
senämme onkin saada liikunta luon-
nolliseksi osaksi tyrnäväläisten elämää, 
varhaiskasvatuksesta kouluihin ja sieltä 
jatkumona läpi ihmisen elämänkaaren, 
sivistys- ja hyvinvointijohtaja Elina Veh-
kala toteaa liikunnan merkityksestä.

Kunnan hyvinvointitiimi onkin jär-
jestänyt monenmoista matalankyn-
nyksen liikuntatoimintaa kaikenikäisille 
kuntalaisille. Tavoitteena on kouluttaa 
vertaisohjaajia yhdessä Pohjois-Poh-
janmaan Liikunnan (PoPLi) kanssa, 
jotka pystyvät entisestään laajenta-
maan jo nyt runsasta kaikelle kansalle 
tarkoitettua liikuntatarjontaa kunnan 
alueella.

-Ensimmäisiä hiihtokilpailuja Tyr-
nävällä muistelimme 140-vuotis Hiih-
täjäisillä maaliskuussa. Syksyllä meillä 
vierailee maakunnallinen hyvinvointi-
kiertue Kunnon Keikka syyskuun alussa, 
liikuntasihteeri Jyrki Siekkinen kertoo.

Kunnon Keikka hyvinvointikiertue 
toteutetaan yhdessä PopLin kanssa. 

Päivän aikana on mahdollista testata 
kuntonsa hikoilematta ja hengästymät-
tä, sekä hakea liikuntavinkkejä. Myös 
luutiheydenmittaus tulee tapahtumaan 
mukaan.

Siekkinen kertoo kaikkien tyrnävä-
läisten urheiluseurojen olevan mukana 
kehittämässä Tyrnävän liikuntatoi-
mintaa liikkuva kunta ajatus mielessä. 
Myös kyläyhdistykset ja muut järjestöt 
ovat aktiivia toiminnan tuottajia. Tar-
kemmat tiedot tarjonnasta löytyvät 
Tyrnävän kunnan nettisivulta http://
www.tyrnava.fi/fi/Palvelut/Nuoriso-
vapaa-aika-ja-liikuntapalvelut/Liikun-

tapalvelut/Liikuntatarjonta-kalenterit
Tyrnävän Tempauksen yleisurhei-

lujaosto on talven aikana toteuttanut 
aikuisten hyvän mielen liikuntakerhon, 
yhdessä Tyrnävän Yrittäjien kanssa. 
Ohjaajina ovat toimineet Jari Matinolli 
ja Annukka Suotula-Ervasti. Monipuoli-
sen ohjelman sisältävä, miehille ja nai-
sille suunnattu toiminta jatkuu kevään 
osalta toukokuun loppuun saakka.

Perunamarkkinoilla 28.9. on myös 
monipuolista urheiluseurojen ohjelmaa 
muun muassa Tempauksen yleisurhei-
lujaoston organisoimana Perunamark-
kinajuoksu aamupäivällä. Iltapäivällä 

vuorossa on ensimmäistä kertaa toteu-
tettava Perunamarkkinoiden vahvin- 
kilpailu. Kilpailuun tu-lee paikan päälle 
Markku Suonenvirta Suomen Vahvin 
mies ry:stä. Hän aikoo tuoda mukanaan 
maan johtavia voimakilpailijoita kisaa-
maan Tyrnävälle.

-Kesällä tarjolla on monenmoista 
toimintaa muun muassa urheiluken-
tän päädyssä pidettävät kesäpumpit. 
Seuraamalla kunnan ja urheiluseurojen 
ilmoittelua tai soittamalla kunnan lii-
kuntatoimistoon saa tarkempia tietoja 
ja liikuntaneuvontaa, Jyrki Siekkinen 
toteaa, toivottaen kaikki kuntalaiset 
mukaan terveellisen, liikunnallisen elä-
mäntavan piiriin. MTR

Puutarhuri Pia Mällinen ja rakennustarkastaja Tuomo Perälä Hirvelän alueel-
le rakentuvan leikkipuiston alueella. Taustalla yksi uusimmista Hirvelään val-
mistuneista taloista.
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Lisätietoja 
Tyrnävän kunnan tonteista:
www.infogis.fi/tyrnava/

Teija Mikkonen
palvelusihteeri
044 497 1051

Tuomo Perälä
rakennustarkastaja
050 416 9922

Janna Kumpula
Kehittämispäällikkö
040 162 6149

Yrittäjä, tervetuloa kunnanjohtajan aamukahveille 
Tyrnävän kunnantalolle keskiviikkona 8.5. klo 7.30 - 9.00. 
Ilmoittauttautumiset: satu.himanen@tyrnava.fi viim. 3.5.

Palkista koti 
ihmisille ja hevosille
Hirvelän alueen lisäksi Tyrnävällä 
voi hankkia tontin vaikkapa Palkin 
hevoskaava-alueelta. Hevosharras-
tajien ja -yrittäjien toiveista Palkin 
alue on kaavoitettu siten, että siellä 
on mahdollista asua, pitää hevosia ja 
toteuttaa hevosiin liittyvää yritystoi-
mintaa.

-Palkin alue sijaitsee alle kahden 
kilometrin päässä keskustan palve-
luista, keskellä kaunista lakeuden 
peltomaisemaa. Siellä on tilaa vaik-
kapa maneesitoiminnalle, raken-
nustarkastaja Tuomo Perälä toteaa. 
MTR

Tyrnävällä tehdään kuntastrategiaa 
yhdessä kuntalaisten kanssa
Olet yrittäjä, kuntalainen tai kunnan 
työntekijä – valmisteilla olevalla kun-
tastrategialla on vaikutusta Tyrnävän 
kunnassa tehtäviin valintoihin ja valit-
taviin toimenpiteisiin seuraavien vuo-
sien kehittämistyössä, joten olethan jo 
mukana valmistelussa? Kuntastrategi-
an valmistelu pohjautuu kuntalakiin, 
mutta on samalla käytännön työkalu 
kunnassa työskenteleville ja sopimus 
yhteisistä tavoitteista kuntapäättäjille 
sekä yrittäjille ja kuntalaisille. Valtuus-
to kunnan ylimpänä päätöksenteko-
elimenä päättää strategiassa kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista. Olemassa olevan kun-
tastrategian tavoitevuosi on 2020, eli 
nyt on aika vaikuttaa asetettaviin ta-
voitteisiin.

Kuntastrategian valmistelun aika-
na järjestetään kolme kaikille avointa 
työpajatilaisuutta, joista ensimmäinen 
on pidetty ja muut vielä edessäpäin. 
Lisäksi kuntastrategian valmisteluai-
neistot ovat esillä tänä vuonna Tyrnä-
vän kunnassa järjestettävissä tapah-
tumissa. Niissä osallistumalla pääsee 
suoraan vaikuttamaan siihen, millaisia 
tavoitteita strategiassa asetetaan ja 

mihin suuntaan kuntaa kehitetään. 
Seuraavaksi kuntastrategia on tulossa 
Kevät ja siemenperunamarkkinoille 
lauantaina 27.4., toinen strategiase-
minaari ja työpajatilaisuus järjeste-
tään maanantaina 20.5. ja toukokuun 
lopulla valmisteluun on mahdollista 
osallistua myös keskiviikkona 29.5. 
Kesänportti -tapahtumassa. Syksyllä 
jatketaan valmistelua ja osallistamis-
ta eri tapahtumien kautta. Päivitetty 
kuntastrategia on tarkoitus hyväksyä 
kunnanvaltuustossa joulukuussa.

Tänä vuonna kuntastrategian val-
mistelussa on hyödynnetty aktiivisesti 
myös mobiiliosallistumisen mahdol-
lisuutta. Applikaation ladanneille ja 
siihen omalla puhelinnumerollaan re-
kisteröityneille tyrnäväläisille käyttä-
jille avautuu automaattisesti mahdol-
lisuus osallistua strategiaan liittyviin 
kyselyihin sitä mukaan, kun kyselyitä 
siellä julkaistaan. Tähän mennessä 
kuntastrategiaan liittyen on julkaistu 
kolme kyselyä: ensimmäisessä arvioi-
tiin olemassa olevaa kuntaslogania ja 
sellaisen tarvetta, toisessa arvotettiin 
työpajasta nostettuja slogan vaihto-
ehtoja ja kolmannessa valittiin kunnan 

toimintaa ohjaavia arvoja. Saman ai-
kaisesti kunnan eri toimipisteissä on 
ollut mahdollista vastata näihin mo-
biilisovelluksessa julkaistuihin kyselyi-
hin myös perinteisesti paperi ja kynä-
menetelmällä.

Sovelluksen kautta toteutetun 
kuntalaisvaikuttamisen etuna on ta-
voitettavuus ja helppous. Jokainen voi 
kyselyn aukioloaikana vastata omalta 
päätelaitteeltaan, missä ja milloin ta-
hansa. Lisäksi vastausten koostami-
nen ja vertailu on sitä kautta helppoa 
– myös jokainen vastaaja näkee avoi-
mesti, miten eri vastausvaihtoehdot 
ovat saaneet kannatusta ja mikä on 
kunkin mobiilikyselyn lopputulema. 
Vastatut kyselyt ja niiden tulokset 
sekä tilastolliset vertailut jäävät kun-
kin omaan applikaatioon muistiin.

Tervetuloa mukaan yhteisten
tavoitteiden valmisteluun!

Lisätietoa valmistelun 
aikataulusta, oheisaineistoista ja 
mobiilivaikuttamisen m
ahdollistavasta sovelluksesta saat 
www.tyrnava.fi/kuntastrategia.

Hirvelän on kävelymatkan etäisyydellä palveluista.

Vieno ja Hertta Rajanderin kodin vierestä kulkeva pitkä pyörätie ulottuu keskustaan saakka.

Hirvelän uusi asuinalue viihtyisä
Kun astuu Jaana Rajanderin ja Sami 
Virtasen perheen kotiin Tyrnävän Hir-
velässä, huomaa heti kysymättäkin, 
miksi he ovat talon juuri sinne rakenta-
neet. Tupakeittiön suurista ikkunoista 
avautuu aivan huikea Tyrnävälle tyy-
pillinen peltomaisema ja Jaana tote-
aa itsekin, että tuota maisemaa tulee 
kyllä ihasteltua. Aamu alkaa monesti 
pienellä hetkellä kiikkutuolissa pelto-
maisemaa katsellen. 

-Kun Hirvelän tontit tulivat myyn-
tiin, otimme heti yhteyttä kuntaan ja 
varasimme tontin. Jotenkin tällä puo-
lella Tyrnävää on niin luontevaa asua 
ja onhan lapsuuden kotinikin tuossa 
ihan lähellä. Tontin hyvä sijainti oli yksi 
painavin syy, miksi juuri Hirvelän valit-

simme. Tästä on todella lyhyt ja turval-
linen matka keskustaan. Kouluunkin 
pääsee suoraan pyörätietä pitkin vain 
yhdellä tienylityksellä, Jaana kertoo.

Jaana on tyrnäväläinen paluumuut-
taja ja Sami on kotoisin Lapista. 

-Välillä tuli asuttua opiskelujen 
takia muualla ja sitten asetuimme 
Oulunsaloon. Kun perheen esikoinen 
syntyi, aloimme haaveilla omakoti-
talon rakentamisesta ja valitsimme 
Tyrnävän, koska täällä on turvallis-
ta ja rauhallista asua lapsien kanssa. 
Olemme viihtyneet Hirvelässä hyvin, 
parhaita puolia ovat tämä maisema, 
rauhallisuus ja väljyys. Lapset Hertta 
ja Vieno viihtyvät hyvin ja odottavat 
innokkaasti kesällä valmistuvaa Hirve-

län alueen leikkipuistoa. Sitten siellä 
varmasti pääsemme tutustuman alu-
een muihin lapsiin. Tytöt odottelevat 
innokkaana lähelle valmistuvaa taloa, 
josko siihen muuttaisi vaikka saman 
ikäisiä. 

-Pari parannustoivetta olisi myös. 
Katuvalot loppuvat tuohon välimatkal-
le, josko ne joskus tulisi koko alueelle. 
Muistan nuoruudesta myös, että sil-
loin kiersi koko Tyrnävän hiihtolatu ja 
se sattui menemään tällä alueella. Olisi 
huippua, jos talvisin pääsisi myös tääl-
täkin suoraan hiihtelemään ja samalla 
muut kuntalaiset pääsisivät hiihtolen-
killä ihailemaan Hirvelän maisemaa, 
Jaana toteaa. AS-E
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Kunta kutsuu yrittäjiä mukaan yrittäjätilaisuuksiin
Tyrnävän kunta haluaa kehittää yrit-
täjilleen suunnattuja palveluita. Ku-
luneen talven aikana kunta on järjes-
tänyt itse ja yhteistyössä Tyrnävän 
Yrittäjät ry:n kanssa useita erityyppi-
siä tilaisuuksia paikallisille yrittäjille. 
Kunnanjohtajan aamukahvitilaisuu-
det ovat saaneet jatkokseen verkos-
toitumis- ja infotilaisuuksia ajankoh-
taisista aiheista yrittäjille ja muille 
asioista kiinnostuneista. 

Marraskuussa ohjelmistoyritys 
Techinspiren toimitusjohtaja Teemu 
Kiviaho piti tyrnäväläisille inspiroivan 
ja kannustavan koulutuksen teemalla 
Liikeideasta kasvuyritykseksi. Tämän 
kevään puolella on kokoonnuttu jo 
pariin otteeseen: helmikuun järjestet-
tiin Rahoitusilta yritysrahoituksesta ja 
maaliskuussa Hankintailta. 

Rahoitusta yritystoimintaan
Idea rahoitusillan järjestämiseen lähti 
elinvoimatoimikunnasta, jossa ha-
vaittiin, että Tyrnävällä hyödynnetään 
hyvin vähän Leader-rahaa yritystoi-
mintaan. Tästä syntyi ajatus kutsua 
Nousevan Rannikkoseutu ry:n edus-
taja esittelemään eri rahoitusmahdol-
lisuuksia yrittäjille ja potentiaalisille 
yrittäjille. Kun mukaan saatiin edus-
tajat myös Finnveralta ja Tyrnävän 
Osuuspankista, oli tilaisuudessa esillä 
useanlaisia rahoitusvaihtoehtoja yri-
tyspolun eri vaiheisiin. 

Lisäksi yritysasiantuntija Noora 
Huotari Pro Agriasta antoi osallistu-
jille vinkkejä rahoituksen hakuun val-
mistautumiseen, ja toimitusjohtaja 
Alvi Niemelä esitteli Oulun Seudun 
Uusyrittäjyyskeskuksesta maksutto-
mia yrittäjäpalveluita. 

Yritysasiantuntija Noora Huotari Pro Agriasta esitteli Rahoitusillassa 6.2. tyr-
näväläisille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille eri rahoituskanavia ja 
antoi vinkkejä rahoituksen hakuun valmistautumiseen.

Hankinta-asiamies Tiina Talala Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjista opasti maalis-
kuisen hankintaillan osallistujia innovatiivisten hankintojen maailmaan. 

Rahoitusilta houkutti paikalle rei-
lut parikymmentä tyrnäväläistä yrit-
täjää ja yrittäjyyttä suunnittelevaa, ja 
palaute illasta oli innostunutta. 

Julkisten hankintojen  
kiemuroissa
Maaliskuun yrittäjäillassa puhuttiin 
julkisista hankinnoista, eli sellaisista 
tavara-, palvelu- ja rakennusurakka-
hankinnoista, joita esimerkiksi kunta 
tai kunnan liikelaitos tekee oman or-
ganisaationsa ulkopuolelta. Tyrnäväl-
lä kunnan hankintatoimintaa kehite-
tään parhaillaan, joten tilaisuudella 
haluttiin myös lisätä keskustelua han-
kinnoista kunnan ja yrittäjien kesken. 

Illan aikana puhuttiin mm. hankin-
tasopimuksesta, dynaamisista han-
kinnoista, sähköisistä järjestelmistä, 
suorahankinnoista, reklamaatiosta ja 
tilaajavastuusta. Asiantuntijoina ti-

laisuudessa olivat hankinta-asiamies 
Tiina Talala Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjistä, lakimies Seija Möttönen 
KPMG:ltä ja palvelujohtaja Jussi 
Kauppi Monetralta. 

Tyrnävän kunnan hankinnois-
ta kertoivat ympäristöjohtaja Matti 
Mannonen, ympäristörakennusmes-
tari Kyösti Ylipahkala ja ruokapalve-
lupäällikkö Anna Sormunen, jotka 
kannustivat yrittäjiä esittelemään 
tuotteitaan ja tarjontaansa kunnalle.  

Yrittäjätilaisuuksia kehitetään 
edelleen osallistujilta kerätyn palaut-
teen perusteella. Palaute on ollut 
pääosin innostunutta, ja osallistujat 
toivovat vastaavia tilaisuuksia järjes-
tettävän jatkossakin 2 – 4 kertaa vuo-
dessa. 

Sinäkin yrittäjäksi  
- rohkeasti ja kevyesti? 
Tänä keväänä on päästy jo niin hyvään 

vauhtiin, että toukokuussa järjeste-
tään vielä yksi tilaisuus: Tervetuloa 
mukaan Rohkeasti yrittäjäksi -iltaan 
9.5. klo 18 alkaen!

Toukokuun tilaisuuden kohde-
ryhmä on hieman eri kuin muissa 
tilaisuuksissa, sillä tarkoitus on roh-
kaista mukaan kaikkia yrittäjyydestä 
kiinnostuneita tai yritystoiminnan 
käynnistämistä suunnittelevia. Tilai-
suudessa esitellään erilaisia mahdol-
lisuuksia yrittäjäpolulla alkuun pääse-
miseksi. 

Yksi illan teemoista on kevytyrit-
täjyys. Kevytyrittäjyys on uusi, ke-
vyempi tapa aloittaa yrittäjämäinen 
työskentely.  Kevytyrittäjä tekee töitä 
omiin nimiinsä ja laskuttaa tekemäs-
tään työstä laskutuspalvelun avulla. 
Palvelun helpottaa myös pakollisten 
työnantaja- ja vakuutusmaksujen, 
kirjanpidon ja muiden paperitöiden 
hoitamista.

Käytännön kokemuksia yrittäjä-
polun alkupäästä pääset kuulemaan, 
kun kevytyrittäjänä oman toimin-
tansa aloittanut tyrnäväläinen sisus-
tussuunnittelija Jaana Karhu kertoo 
oman yrittäjätarinansa. Design Jaana 
Karhu  tarjoaa sisustus- ja stailauspal-
veluita. Lisäksi Jaana pitää suosittua 
sisustusteemaista At home -blogia.  

Mukana tilaisuudessa on myös Ou-
lun seudun uusyrityskeskuksen tuore 
toimitusjohtaja Tuija Aitto-oja, joka 
kertoo uusyrityskeskuksen uusille ja 
vasta-aloittaneille yrittäjille suunna-
tuista palveluista. Tervetuloa mukaan!

Yrittäjille suunnattuja ilto-
ja on tarkoitus järjestää myös 
syksyllä. Onko mielessäsi jokin 
mielenkiintoinen teema? Vink-
kaa siitä meille esimerkiksi säh-
köisen palautelomakkeen kaut-
ta: www.tyrnava.fi/fi/Asiointi/ 
Lomakkeet/Palaute-kunnalle

Kun tyrnäväläisiltä kysytään, mitä he kotikulmille 
kaipaisivat, osa toivoo lisää erikoisliikkeitä, 
uusia, kahviloita, ja ylipäätään laajempaa 
kirjoa palveluita oman kunnan keskus-
taan. On kuitenkin paljon kuntalai-
sista itsestään kiinni, miten laaja 
kirjo palveluita kunnasta löytyy. 
Menestyäkseen erikoisliikkeet, 
kahvilat ja perusruokakaupatkin 
tarvitsevat nimittäin maksavia asi-
akkaita – joka päivä.

Kuntalaisen ostovoimalla – ja 
konkreettisesti niillä omaan kuntaan 
jätettävillä euroilla – on siis iso merki-
tys. Tästä muistuttaakseen Tyrnävän kunta 
ja Tyrnävän Yrittäjät ry järjestävät toukokuussa 
jo kolmatta kertaa Osta Tyrnävältä -kampanjan. 

Kampanjalla halutaan kannustaa tyrnäväläisiä osta-
maan paikallisia palveluita ja tuotteita. Ostosten kes-
kittäminen omille kulmille pitää talouden rattaat pyöri-
mässä, säilyttää palvelut lähempänä, tukee työllisyyttä 
ja luo muutenkin hyvinvointia Tyrnävälle monella tapaa.

Ensimmäisen kerran Osta Tyrnävältä -kampanjaa 
kokeiltiin viime vuoden toukokuussa. Tuolloin viikon 
pituisessa kampanjassa oli mukana 21 tyrnäväläistä yri-

tystä kampaamoista autokorjaamoon. Yritykset 
jakoivat asiakkailleen viikon ajan kampan-

jalogolla varustettuja arpalipukkeita, 
joilla saattoi osallistua Kesänportti-

tapahtumassa suoritettuun lahja-
korttiarvontaan. Arpajaisiin jätet-
tiin 923 arpalippua, ja onnelliset 
voittajat saivat itse valita, mihin 
yrityksiin lahjakorttinsa käytti-
vät.  

Kampanja uusittiin viime jou-
lun alla, jolloin kampanjaa täyden-

si vielä tyrnäväläisten yritysten oma 
some-joulukalenteri. Molemmista on 

tuli positiivista palautetta sekä yrittäjiltä 
että kuntalaisilta. 

Osallistu sinäkin Osta Tyrnävältä kampanjaan ensi 
kuussa! Kuntalainen, tutustu paikallisten yritysten tar-
jontaan ja asioi omilla kulmilla! Mieti hankintojesi mer-
kitystä oman kunnan elinvoimaan. Se kannattaa (toki 
muulloinkin kuin kampanjaviikolla)! 

Ja yrittäjä, jos olet kiinnostunut osallistumaan 
 kampanjaan, ota yhteyttä elinvoimakoordinaattori 
Satu Himaseen! satu.himanen@tyrnava.fi

Osta Tyrnävältä -kampanja tulee taas 20.-29.5.

Ostosten keskittäminen omille 
kulmille lisää elinvoimaa Tyrnävällä

 

-

 

HAAVEILETKO  
YRITTÄJYYDESTÄ? 
ONKO SINULLA  
LIIKEIDEA
PÖYTÄLAATIKOSSA?

Ilmoittaudu
viim. 3.5.

osoitteeseen
satu.himanen@

tyrnava.fi

TERVETULOA

ROHKEASTI  
YRITTÄJÄKSI!

-ILTAAN TO 9.5. KLO 18
TYRNÄVÄN KUNNANTALOLLE

* Asiaa kevytyrittäjyydestä 
 * Uusyrityskeskuksen palvelut  

uudelle yrittäjälle
* Yrittäjätarina Tyrnävältä 
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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. 08 563 8050

29.
KOKO PERHEEN PERUNAMARKKINAT TYRNÄVÄLLÄ

LA 28.9. KLO 9-15 KESKELLÄ KIRKONKYLÄÄ

RANTALAKEUS

Järjestäjänä 
LC Tyrnävä

www.perunamarkkinat.fi

MONIPUOLISTA OHJELMAA KAIKENIKÄISILLE! 

· Artistivieraana Tangokuningas 2018 Jarno Kokko & Tenho
· Taikuri Simo Aalto-Jokeri Pokeri Box
· Sanna Mansikkamäki ruokatoimittaja ja - kirjailija

· Perunamarkkinoiden vahvin- kilpailu  · Perunamarkkinajuoksu
· Peetu Pelle · Poniratsastus · Possurata · Paloauto · Pottu-Pena
· Tyrnävän urheiluseurojen ohjelmaa · Bändikonsertti Kuulammen 
koululla · Myllykirjasto avoinna · Konemuseo avoinna
· Tyrnävä-piha ohjelmaa · Kirkkomännikön koulun ruokalasta 
MLL:n maittavaa ruokaa ja pullakahvia
· Marttojen ilmainen lapsiparkki 
· Torikauppiaita paikalla n.150

Muista ostaa myös talven perunat! 

Peruna on Tyrnävän alueella 
tärkeä viljelykasvi, jonka eri-
laisia käyttömahdollisuuksia 
ruuanlaitossa halutaan esitel-
lä heinäkuussa järjestettäväs-
sä Uuden perunan juhlassa 
Tyrnävän torilla.

Uuden perunan juhla 
sai alkunsa hankerahoituk-
sen pohjalta vuonna 2018. 
Nyt juhlaa vietetään entistä 
näyttävämmän ja monipuo-
lisemman ohjelman kera hei-
näkuun 19.-20, jolloin uusi 
perunasato on käytettävissä 
ruokien raaka-aineena.

Tyrnävän Yrittäjien or-
ganisoiman juhlan pääjär-
jestäjänä toimiva Mikko 
Kukkohovi uskoo hankkeen 
nostaneen Tyrnävän high 
grade -alueen perunan ja pe-
runaruokien arvoa ja tietoa 
perunan monipuolisuudesta 
ravintona.

-Tällä kertaa pyrimme 
ennen muuta edistämään 
erilaisten yritysten ja toimi-
joiden yhteistyötä perunan-
viljelyn ympärillä, sekä lisää-
mään paikallisten yritysten 

Uuden perunan juhla UPJ 
perunaruokien suurtapahtuma

ja tuotteiden tunnettavuutta, 
Mikko kertoo.

Juhlassa esitellään peru-
nasta talven aikana kehitel-
tyjä uusia tuotteita kaikkien 
maisteltavaksi. Perjantain 
tapahtumat ovat ilmaisia, 
samoin lauantai klo 18 saak-
ka. Lauantain iltatapahtu-
maan on tulossa esiintymään 
näyttävä kattaus eri bändejä, 
muun muassa Jolly Jumpers, 
joka on aiemmin nähty Tyr-
nävällä vain kerran 1980-lu-
vun puolivälissä. Lauan-
tai-ilta on Uuden perunan 
markkinoiden ainoa pääsy-
maksullinen tapahtuma.

-Toivomme saavamme to-
rin täyteen perunan ympäril-
le keskittyvistä ruokakojuis-
ta, lähituotteiden myyjistä, 

sekä hyvinvointiin liittyvien 
tuotteiden ja palveluiden 
esittelijöistä. Anniskelun 
meillä hoitavat paikallisen 
pienpanimot Hannuksen 
Piilopirtin toimiessa päävas-
tuullisena. Muille toimijoille 
löytyy tilaa ja ilmoittautua 
voi vaikkapa Uuden perunan 
juhlan nettisivujen kautta, 
Mikko Kukkohovi kertoo.

Lippujen ennakkomyynti 
on myös alkanut tapahtuman 
nettisivuilta löytyvässä verk-
kokaupassa. Mitä aiemmin li-
pun ostaa, sitä edullisemmin 
sen saa. Early bird hinnat 
ovat voimassa toukokuun 
loppuun.

-Mielellämme räätälöim-
me yrityksille lippupaketteja, 
joihin kuuluu myös ruoka 
ja juoma. Mikäpä sen mu-
kavampi tapa muistaa hen-
kilöstöä tai yhteistyökump-
paneita, kuin heinäkuinen 
lauantain hyvän ruuan ja 
esiintyjien parissa Tyrnäväl-
lä Uuden perunan juhlassa, 
Mikko kannustaa yrityksiä 
lippuhankinnoissa. MTR

3Bad - Asennekoruja yrittäjäyhteistyönä
Kolme tyrnäväläistä miestä 
tekemässä koruja naisille? Se 
vaatii paljon asennetta, mut-
ta sitä ei 3Bad koruista puu-
tu. Brändi on kolmen yrit-
täjän yhteistyön tulos, eikä 
olisi syntynyt kenenkään 
toimesta yksin. Päivänvalon 
3Bad näki kesällä 2018 ja sen 
jälkeen mallistoa on muokat-
tu herkällä korvalla. Aina ei 
ole helppoa ennustaa, mikä 
vetoaa naisiin, mutta pilke 
silmäkulmassa ja oikea asen-
ne kantaa pitkälle. Toisaalta 
emme haluakaan tehdä ko-
ruja, jotka sopivat kaikille. 
Myös korun kantajalta pitää 

löytyä asennetta.

3Bad mallistossa on 
kolme tästä ajasta  
innoituksen  
hakenutta linjastoa:
Nature: Asumme kaupun-
geissa, mutta tarvitsemme 
luontoa.
Outsider: Olemme jatkuvas-
ti somessa, mutta silti tun-
nemme ulkopuolisuutta.
Attitude: Tyyliä ei voi olla 
ilman asennetta.

Korujen valmistuksessa 
on huomioitu myös luonto 
ja myönteinen asenne il-
mastotalkoisiin. Koruja ei 

tuoda vaikkapa Kiinasta, 
vaan 3Bad korut valmiste-
taan Suomessa kotimaisesta 
puusta. 

Korujen suunnittelusta 
vastaa Mikko Kukkohovi, 
markkinoinnista Harri Rau-
hanummi ja valmistuksesta 
Jani Niemelä. Koruja voi os-
taa muutamilta jälleenmyy-
jiltä, aika ajoin tapahtumista 
ja 3Badin vasta uudistunees-
ta verkkokaupasta osoittees-
ta www.3bad.shop

Yhteyttä voi ottaa 
info@3bad.shop, jos olet 
kiinnostunut korujen jäl-
leenmyynnistä.
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Tyrnävän Siemenperu-
namarkkinoita vietettiin 
aurinkoisessa kevätsäässä 
28.4. Tori oli jälleen kerran 

Viime vuoden Kevät- ja 
siemenperunamarkkinoiden tunnelmia 

Sointupajan musiikkietsivää tarvittiin Hermannin nallen kadot-
tua.

Tyrnävän Yrittäjien puheen-
johtaja Annukka Suotula-Er-
vasti juontotehtävissä.

Polkutraktoreilla polkijoista ei ollut pulaa.

Partiotaitokisan voittajat Esa Saarela, Tiia Rusila, Jari Matinol-
li ja Heidi Haataja Tyrvävän Yrittäjien ”Sekameteli ” joukkueella.

Mikko Kukkohovi ja Jari Sirviö myivät trombiperunaa.

Kunnanjohtaja Vesa Anttila juttelemassa markkinayleisön kanssa.

Koko perheyleisölle oli markkinoilla monenlaista ohjelmaa.

runaa henkeä kohden. Tänä 
päivänä luku on 60 kiloa. 
Tämä kehitys ei voi jatkua. 
Ympäristön kannaltakin 
peruna on huomattavasti 
ympäristöystävällisempi 
kuin esimerkiksi riisi, jonka 
viljelyssä kulutetaan vettä 
kaksi kertaa enemmän kuin 
perunan viljelyssä, Anttila 
totesi.

Tyrnävällä on hänen 
mukaansa kunnan perus-
palvelut kunnossa ja asuk-
kaat ovat yrittelijäitä ja ys-
tävällisiä.

-Nyt on hyvä ja kaunis 
päivä, kuten itselleni oli 
26.3. jolloin tulin valituksi 
Tyrnävän kunnanjohtajak-
si, Anttila totesi tervehdys-
puheensa lopuksi.

Torin esiintymislavalla 
oli päivän mittaan monen-
laista toimintaa. Sointupaja 
esiintyi useaan kertaa esi-
tyksellään, jossa Herman-

ni oli hukannut nallensa 
ja musiikkietsivien apua 
tarvittiin. Sekä torilla, että 
Sekralla oli mahdollisuus 
osallistua Heidi Kilkin oh-
jaamiin jumppatuokioihin 
ja tukea samalla Yhteisvas-
tuukeräystä.

Tyrnävän Yrittäjien pu-
heenjohtaja Annukka Suo-
tula-Ervastin juontamaan 
partiotaitokilpailuun olivat 
Tyrnävän Mustavarikset 
(partiolippukunta) haas-
taneet mukaan Tyrnävän 
kunnan ja Tyrnävän Yrittä-
jien joukkueet. Lajeina oli-
vat muun muassa trangian 
kokoaminen ja purkami-
nen, sekä erilaisten solmu-
jen teko.

Monenlaista perunaan 
liittyvää oli tietenkin tarjolla 
siemenperunoista trombi-
perunaan. Urheiluseuroista 
paikalla olivat Tyrnävän 
Tempauksen yleisurheilu-

täynnä torimyyjien ja jär-
jestöjen teltoista ja myyn-
tikojuista. Tunnelma oli 
leppoisa ja monet viettivät 

markkinoilla useita tunteja 
tuttuja tavaten ja ostoksia 
tehden.

Tyrnävän uusi kunnan-
johtaja Vesa Anttila esit-
täytyi kuntalaisille pitäen 
tapahtuman avajaispuheen.

-Suomalaiset söivät 
1950-luvulla 188 kiloa pe-

jaoston Jari Matinolli, Jaana 
Mäntymaa ja Tuomo Ojala. 

Lapsille tarjolla oli pol-
kutraktoriajelua, poni-
ratsastusta sekä tietenkin 
erilaisia pelejä, kuten on-
nenpyörä. MTR
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 Siemenperunakauppa käy keväisillä markkinoilla.

Petri Vainionpää paistoi herkullisia lettuja lettukahvilassaan.

Kalastaja Timo Hirvonen Oulunsalosta on ollut joka vuosi mark-
kinoilla.

www.ylitalotmi.fi

Torilla
Kevät- ja 

siemenperuna- 
markkinat 

2019
Tyrnävän Yrittäjien Kevät- ja 

siemenperunamarkkinat pidetään tänä 
vuonna lauantaina 27.4. kello 9-15 torilla.

Luvassa on jälleen monen-
laista ohjelmaa ja paljon to-
rimyyjiä. Markkinat avataan 
kello 9 ja aamusta on luvassa 
koko perheen jumppahetki 
torilla kello 9.30. Mamma 
ja Mesikämmen lastenlau-
luduo esiintyy kaksi kertaa, 
kello 10.30 ja kello 12. Iltapäi-
vällä kello 13 on luvassa ki-
savisaa sekä arvontaa. MLL 
myy vappupalloja, lapsille 
on MTK:n järjestämä ja ra-
kentama polkutraktorirata, 
joka on ollut aiemmin hyvin 
suosittu lasten keskuudes-
sa. Leo-leijona on mukana 
menoissa ja hevoskärryaje-

lua lapsille. Yhteisvastuun 
hyväksi on seurakunnan 
kahvio ja myynnissä myös 
herkkupottukeittoa. Sekran 
salissa on Etsivänuorisotyön 
järjestämä sählynlaukaisu-
kisa. Esillä on myös modi-
field mini 950 kg tractorpul-
ling kalustoa, Kemppainen 
racing kilpa-autoja sekä 
Lumijoen etsintävene. Ja 
kun siemenperunamarkki-
noista on kyse, niin entiseen 
tapaan voi ostaa laadukas-
ta siemenperunaa ja esillä 
on uutuutena perunalajike 
Violet Queen, superuutuus, 
joka on kauttaaltaan viole-

tinvärinen peruna. Se sisäl-
tää paljon terveyttä edistäviä 
antioksidantteja ja on satoisa 
ja herkullinen peruna.

Tervetuloa!

Senioriyrittäjillä 
paljon kokemusta

Seniorijäsenyyden tarkoi-
tuksena on antaa mah-
dollisuus aktiiviyrittäjä-
toiminnasta luopuneelle 
jäsenyrittäjälle säilyttää kon-
takti yrittäjäjärjestöön. Seni-
oritoimintaan voi osallistua 
myös vielä yritystoiminnas-
sa mukana olevat yrittäjät, 
jolloin he saavat luontevan 
yhteyden jo eläkkeelle siir-
tyneisiin yrittäjiin. He eivät 
tarvitse maksaa erikseen 
Senioriyrittäjien 50 euron jä-
senmaksua. 

Seniorijäsenyys antaa 
myös mahdollisuuden koke-
neelle yrittäjälle pysyä mu-
kana järjestön toiminnassa. 
Seniorijäseniä voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi tiedon 

siirtämisessä nuorelle yrittä-
jäpolvelle. 

Tyrnävän Yrittäjissä 
on Senioriyrittäjätoiminta 
aloitettu ensimmäisten pai-
kallisyhdistysten joukos-
sa Pohjois-Pohjanmaalla. 
Kokoontumisia on ollut jo 
yli neljän vuoden ajan joka 
kuukauden toinen tiistai 
Ravintola Pömilässä vapaa-
muotoisena keskustelu- ja 
kahvitilaisuutena. Toimin-
nan vetäjänä on ollut Tyr-
nävän Yrittäjien kunniapu-
heenjohtaja Tauno Bräysy, 
joka toimii myös PPY:n se-
niorivaliokunnan puheen-
johtajana sekä Suomen Yrit-
täjien Seniorivaliokunnan 
varapuheenjohtajana. HT 

Senioriyrittäjien vetäjä Tauno Bräysy on osallistunut myös ak-
tiivisesti Senioriyrittäjätoimintaan niin Pohjois-Pohjanmaalla 
kuin valtakunnallisestikin. Pudasjärvelläkin Tauno kävi vieraile-
massa senioriyrittäjien lounastapaamisessa (kuvassa oikealla).
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RAKENNUSPALVELU
KURTTI OY

- Rakennusurakointi
- KVR-urakointi
- Asuntotuotanto

Rakennusteollisuus
RT ry:n jäsenyritys

PL 50, 91601 uTAJÄRVI
Puh. 08 542 1292
Fax. 08 542 1646

www.rakennuspalvelukurtti.fi
Janne Palojärvi
041 5443 271
janne.palojarvi@oss.fi
www.oss.fi

Aurinkopaneeli-
järjestelmien
asiantuntija:

Hinnat alkaen 44 €/kk. 

Aurinkopaneelijärjestelmä 
järkevään hintaan!

Tiesitkö jo, että Muhoskuitu ja Lakeuden Kuitu 
toteuttavat valokuituverkon, joka mahdollistaa 
kaikille nopean ja vakaan nettiyhteyden?

Vaihda nyt tulevaisuuden valokuituun!

www.muhoskuitu.fi
www.lakeudenkuitu.fi
 

Miksi valokuitu?
Se on nopea, 

tehokas ja edullinen 
– aina varmasti 

verkossa.Vielä ehtii

SUOTULA
Koulutie 12, TYRNÄVÄ. puhelin (08) 545 1876

www.rautasuotula.fi avoinnna ma-pe 8-17, la 9-13

TIETÄÄ MITÄ TARVITSET.

RAUTANETIN KEVÄT TARJOUKSET!
Tarjoukset voimassa 30.4.2019 saakka. 

Suvi pIhAMULTA 40 l

Mustang
GRILLIhIILI 
2,5 kg

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

Eurooppalaisista 
lehtipuulajeista 
valmistettu grilli-
hiili. Hiilipitoisuus 
86,5%, tuhkaa 
1,5%. Paino 1,9- 
2,2 kg 300

pss

1000
5 säkkiä 4990

pari

Kontio Classic 
KUMISAAppAAT 
Koot: 30-47

Se aito ja alkupe-
räinen klassikko-
saapas, kumisaap-
paiden kuningas. 
Kontio istuu haasta-
vaan ilmastoomme: 
se on jämäkän 
ryhdikäs ja tiukat 
laatuvaatimukset 
täyttävä saapas. 

PIHALLE KALKIT, LANNOITTEET, SIEMENET YMS...

MYÖS MAALIT! 
Mm. VIRTASEN TALOMAALI

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaanyrittajat/tyrnava


