
1/2020 1TyrnäväyrittääYKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN TYRNÄVÄ, KEMPELE, LIMINKA, MUHOS

Tyrnäväyrittää
TYRNÄVÄN YRITTÄJÄT RY:N JULKAISU 1/2020 HUHTIKUU

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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www.kantaperuna.com

tyrnavan@yrittajat.fi | puh. 040 557 0361

SIEMENPERUNAT
Tyrnävän yrittäjät ry:n perinteiset kevät- ja siemenperunamarkkinat on peruttu koro-
natilanteen vuoksi. Tästä huolimatta siemenperunaa tarvitaan ja tällaisena aikana omien 
perunoiden kasvatukselle jää monella enemmän aikaa ja tuo omavaraisuutta. 

Tyrnävän yrittäjät ry myy lauantaina 25.4. klo 9-13 siemenperunaa 
torilla asiakkaille suoraan autoon lastattuna ja maksu vain kortti-
maksulla.Sisääntulo torialueelle autoilla Osuuspankin puolelta. 
Valitse lajikkeet ja määrät valmiiksi listalta. 
Riskiryhmille toimitamme siemenperunat kotiintoimituksena Tyrnävän alueelle pe-la 
24.-25.4. välisenä aikana. Maksu vain korttimaksulla! Lähetä tilaus to 23.4. mennessä 
tekstiviestillä numeroon 040 557 0361 tai sähköpostilla tyrnavan@yrittajat.fi

Kerro tilauksessa perunalajike/-lajikkeet, määrä, tilaaja ja toimitusosoite. Vahvistamme 
tilauksen vastaamalla viestiin.  Alla listattuna myynnissä olevat siemenperunalajikkeet:

VarhaiSperuna:
Timo – Suomen suosituin  
varhaisperuna
Pussikoko 5 kg
Hinta 5€
www.kantaperuna.com/timo-suomen-suosituin-
varhaisperuna/

herkkuperunaT:
Siikli – toriperunoiden ykkönen 
Pussikoko 5 kg
Hinta 5€
www.kantaperuna.com/siikli/

annabelle – koko perheen uusi 
suosikkiperuna
Pussikoko 5 kg / 10 kg
Hinta 5€ / 10€
www.kantaperuna.com/annabelle-kuluttajan-
uusi-suosikki/

pääSadOn perunaT:
noblesse – Tasaisen varma  
yleisperuna
Pussikoko 5 kg / 10 kg
Hinta 5€ / 10€
www.kantaperuna.com/noblesse/

Challenger – Väkivahva  
jauhoinen peruna
Pussikoko 5 kg
Hinta 5€
www.kantaperuna.com/challenger/

Väriperuna:
Violet Queen – antioksidantti- 
peruna, kasvaa puutarhoissa
Pussikoko 1 kg
Hinta 2€
www.kantaperuna.com/antioksidantti-peruna-
kasvaa-puutarhoissa/

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* SÄHKÖASeNNUKSeT 

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

www.sahkomikkonen.fi
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nee joskus ohi ja ne pärjäävät jat-
kossa, jotka pystyvät sopeutumaan 
ehkä uudistuneeseen normaaliin. 
Tehdään siitä yhdessä parempi – 
niin luonnolle kuin itsellemmekin.

Mikko Kukkohovi 
Puheenjohtaja, 
Tyrnävän Yrittäjät ry

Toivoa tarvitaan kriisin keskellä
Koronakriisi on näyttäytynyt koko 
vakavuudessaan. Kuolleiden määrä 
kasvaa ja talous ajaa seinään eri puo-
lilla. Yrityksiä uhkaa kaatua, työttö-
myys kasvaa räjähdysmäisesti.

Vaikka tartuntatautia on saatu 
hillittyä, virusta ei ole voitettu. On 
mahdollista, että taistelu kestää kuu-
kausia, jopa vuosia. Paljon on kiinni 
siitä, miten nopeasti keksitään teho-
kas rokote ja lääkitys.

Suomessakin on hyvä varautua 
myös takapakkiin, vaikka tilanne on 
ollut pahimpia pelkoja parempi.

On selvää, että koronavirus 
muuttaa maailmaa. Into matkustel-
la vähenee, tuotantoa tiivistetään ja 
tuodaan lähemmäksi loppukäyttä-
jää. Yhtä selvää on, että virus jättää 
jälkeensä ylivelkaantuneita talouksia 
ja yrityksiä. Tuleville sukupolville 

jää ankara lasku.
Suomessa hallitus on tehnyt mo-

nia toimia yritysten auttamiseksi. 
Suoraa tukea on luvattu yrityksille 
noin 1,6 miljardia. Sitä jaetaan Bu-
siness Finlandin, Ely-keskusten ja 
kuntien kautta. Vasta osa tukea ha-
keneista on saanut tukea. Tukipää-
tökset menevät pitkälle toukokuulle.

Suoran tuen lisäksi on rakennettu 
yrittäjän työttömyysturva, jota yrit-
täjä voi saada lopettamatta yritys-
toimintaa, jos tulovirta on loppunut. 
Tämä on merkittävä avaus.

Myös lainarahaa on tarjolla. Moni 
yrittäjä ei näe kuitenkaan lainaa epä-
varman tilanteen keskellä – ymmär-
rettävästi – houkuttelevana. Myös 
lainarahan kustannukset hirvittävät 
monia.

Vireillä on lisäksi useita lakimuu-

toksia, jotka vähentävät konkursseja 
ja toivottavasti myöhemmin helpot-
tavat yrittäjien uutta alkua.

Vaikka hallitus on tehnyt pal-
jon yritysten ja yrittäjien hyväksi, 
yrittäjät odottavat enemmän. Ei ole 
yhdenkään yrittäjän vika, että osa 
taloutta on jouduttu pysäyttämään 
koronan vuoksi. Jos kriisi jatkuu vie-
lä kuukausia, luvatut tukirahat eivät 
riitä.

Yrittäjät on arvioinut, että kriisin 
jatkuessa suoraa tukea tarvitaan noin 
viisi miljardia euroa. Sitä olisi hyvä 
jakaa tavalla, joka tuo rahan nope-
asti kaikille yrityksille sekä tukee 
työllisyyttä ja sitä, että yrittäjät eivät 
kassavaikeuksien vuoksi aja alas so-
siaaliturvaansa.

Yrittäjän näkökulmasta kriisi on 
siirtymässä uuteen vaiheeseen.

Ensiksi oli alkujärkytys, jota 
seurasivat nopeat sopeutustoimet. 
Käynnistettiin lomautuksia ja leikat-
tiin kuluja, jotta yrityksen kassa ei 
kuivu.

Sitten alkoi tukehakemusten teko. 
Monelle tuki on tuonut toivoa siitä, 
että tästäkin selvitään. Jotkut ovat 
saaneet kielteisen päätöksen, mikä 
on aiheuttanut pettymyksen.

On paljon yrittäjiä, jotka tietävät 
selättävänsä tämänkin koettelemuk-
sen. On myös yrittäjiä, jotka jo tietä-
vät tai aavistavat, että kriisi selättää 
heidät.

Jokaiselle on tärkeä toivon näkö-
ala. Jokaista tarvitaan. Kriisin selättä-
jää tarvitaan rakentamaan tätä maata 
ja sen taloutta kriisin jälkeen. Mutta 
myös kriisin selättämiä tarvitaan. 
Siksi teemme hartiavoimin töitä sen 

Yhdessä selviämme tästäkin keväästä
Tiesikö, että yrittäjäjärjestön sisällä 
toimii senioriverkosto. Sen muo-
dostavat kaikki yrittäjäjärjestön 
seniorijäsenet. Käytännön senio-
ritoiminta tapahtuu paikallisena 
toimintana senioreiden itsensä 
päättämänä ja toteuttamana. Tä-
män vuoksi paikallisuus korostuu 
senioritoiminnassa voimakkaasti 
ja toiminta on jäsentensä näköistä. 
Yrittäjäjärjestön varsinaiset jäsenet 
voivat myös osallistua senioriver-
koston järjestämään toimintaan. 
Senioritoimintaan osallistuukin 
runsaasti senioriyrittäjiä, joilla on 
yritystoimintaa. Ikä ei rajoita seni-
oritoimintaan osallistumista. Yh-
teistyö paikallisessa yrittäjäyhdis-
tyksessä senioreiden ja yhdistyksen 
hallituksen välillä on saumatonta. 
Monet yhdistykset ovat sopineet, 
että seniorit hoitavat tiettyjä tehtä-
viä yhdistyksessä, kuten tapahtu-

mien järjestelyjä, uusien jäsenten 
tervetulovierailuja ja merkkipäivä-
käyntejä jne. 

Tänä keväänä me tarvitsemme 
kaikki toisiamme enemmän kuin 
koskaan. Tämä maailman laajui-
sen kulkutaudin aiheuttama pelko 
ja ahdistus kohdistuu ensisijaisesti 
terveytemme säilymiseen ja tois-
sijaisesti materiaalisen toimeentu-
lomme turvaamiseen. Vaikka näin 
on, niin väkisin mieleen nousee 
meille senioreille 90-luvun pitkä ja 
syvä lama-aika. Itse olin tuolloin 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja. Yrittäjäjärjestön toi-
minta oli silloin, niin kuin nytkin, 
yrittää huolehtia niin yritystoi-
minnan jatkumisen edellytyksistä 
kuin yrittäjien itsensä jaksamises-
ta erilaisten paineiden alla. Silloin 
ei ollut kyse ihmisten terveydestä 
muutoin kuin henkisestä jaksami-

sesta, joka kyllä johti valitettavasti 
myös sairauksiin ja äärimmäisiin 
tekoihinkin. Silloin järjestö perusti 
erilaisia kanavia kaikenlaisen tuen 
saamiseksi. Jopa vertaistuki tällai-
sessa tilanteessa on tärkeää. Nyt jos 
koskaan senioreiden henkilökoh-
taiset ja yhteiset kokemukset sel-
viytymisistä kannatta keskustella 
ulos nykyisten yrittäjien kanssa. 

Me kaikki voimme nyt auttaa 
toisiamme. Tässä ajassa on lukema-
ton määrä erilaisia viestimiä, joilla 
voimme olla yhteyksissä toisiim-
me. Yrittäjät puhuvat samaa kieltä 
ja ymmärtävät toisiaan. Henkinen 
tuki on tarpeen, jo puhuminen 
helpottaa. Jokainen voi myös oh-
jata ostoksensa paikallisille pien-
yrittäjille. Sinä olet tärkeänä osana 
säilyttämässä työpaikkoja kotiseu-
dullasi. Suosi oman kylän yrittäjää 
ja kotimaisuutta. Tapoja on monia. 

Senioriverkosto pyrkii organisoimaan Pohjois-Pohjanmaalla Senioriyrittäjien 
toimintaa yrittäjien eri paikallisyhdistyksissä. Helmikuussa kokoonnuttiin Bu-
siness Oulun tiloissa, mukana Jorma Ketola, Sirkka Arola, Tauno Bräysy, Juha 
Ala-Mursula, Maija-Liisa Pukinkorva ja Esko Kurvinen. Kuva Heimo Turunen 
(myös senioriverkoston jäsen).

Tehdään viisaita valintoja. Yhdessä 
me selviämme! 

Esko Kurvinen 
Senioriverkoston pj

Puheenjohtajan palsta

Tyrnävän mahdollisuudet muuttuneessa maailmassa
Maailma on muuttunut hyvin ly-
hyessä ajassa ja monilla aloilla on 
kehitetty uusia toimintamalleja lii-
ketoiminnan jatkamiseen poikkeus-
tilanteessa. Verkkokauppoja on pe-
rustettu hurjaan tahtiin, etämyynti 
on lisääntynyt vauhdilla ja konsert-
teja katsotaan omassa olohuonees-
sa. Toisilla aloilla tämä onnistuu 
helpommin kuin toisilla ja esimer-
kiksi kotimaisten pienpanimoiden 
etämyynti on tehty valtion taholta 
mahdottomaksi. Tässä tilanteessa, ja 
miksei normaalitilanteessakin näi-
tä holhousyhteiskunnan rakenteita 
pitäisi poistaa kotimaisten yritysten 
selviämisen avuksi.

Valtio tukee eri kanavien kautta 
yrityksiä ja tukea on saatavilla yrit-
täjäjärjestöiltä ja yrityspalveluista. 
Suomen Yrittäjät on tehnyt aloitteita 

hallitukselle ja osa näistä on otettu 
käyttöön yritysten ja yrittäjien pe-
lastamiseksi. Yritysten selviäminen 
tämän tilanteen ohi tässä tilanteessa 
tärkeintä, mutta samalla täytyy kat-
soa jo tulevaan. Kotimaisen ruuan 
tuottajia arvostetaan tällä hetkellä 
enemmän kuin pitkään aikaan ja 
muidenkin kotimaisten yritysten 
arvostus kuluttajien ja toisten kans-
sayritysten parissa on noussut. Ar-
vostetaan pientä ja ostetaan pienel-
tä, jotta työ pysyy Suomessa. 

Muuttuvatko arvomme ja kulu-
tustottumuksemme kriisin myötä, 
vai palaammeko ”vanhaan” ker-
takäyttöiseen kulutusyhteiskun-
taan? Globaalisti ja paikallisesti 
kuluttajilla on nyt mahdollisuus 
muutokseen, jossa kestävä kehi-
tys, uusiutuva energia, kiertotalo-

us, omavaraisuus ja yhteisöllisyys 
ovat arkipäivää. Tämän mahdol-
listaminen tarkoittaa valtiotasolla 
globalisaatioajattelusta luopumista 
ja kansallisen yritystoiminnan eri-
laiseen tukemiseen ja mahdollis-
tamiseen. Isot kauppaketjut ovat 
tässä muutoksessa avainasemassa, 
mutta niin ovat myös kuluttajat, 
jotka ostokäyttäytymisellään ohjaa-
vat kauppojen strategiaa. Tämä tar-
koittaa myös yrityksille uudenlaista 
ajattelua, jossa tuotantoa siirretään 
kotimaahan, automaatioastetta kas-
vatetaan tuotannossa ja ekologiset, 
uuden teknologian tuotantotavat 
tulevat nousemaan. Esimerkiksi 
tekstiiliteollisuus on yksi maailman 
saastuttavimpia teollisuudenaloja, 
joka sairastuttaa ihmisiä ja luontoa 
pysyvästi, eikä tähän ongelmaan ole 

juurikaan puututtu millään tasolla.
Meillä on Tyrnävällä vahva al-

kutuotanto, puhtaat viljelymaat ja 
huippuosaaminen viljelyssä ja tutki-
muksessa. Tämän vahvan perustan 
päälle Tyrnävälle olisi mahdollista 
kehittää nykyaikaisen ja vastuulli-
sen ruoantuotannon ja jalostuksen 
keskittymä, joka mahdollistaa ma-
talan kynnyksen yrityksille aloittaa 
tai muuttaa liiketoimintaa kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisek-
si. Tällaisessa maailmantilanteessa 
uudistuneet ajattelutavat tukevat 
paikallista tuottamista ja antavat 
sille uudenlaisen mahdollisuuden 
kehittyä, saada tuottajat ja asiakkaat 
innostumaan asiasta ja tuovat sijoit-
tajat ja rahoituskanavat paremmin 
ulottuville.

Tämän hetken häiriötilanne me-

puolesta, että jokaisella on uusi mah-
dollisuus.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja
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www.leiviska.fi

Paavolantie 83 C
91900 Liminka

p. (08) 384 903 tai
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

Tervetuloa!

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

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

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

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

www.siivousapusuvanne.com

0400 653 697

Siivousapu Suvanne 
Tyrnävän Vuoden 2019 yritys

Siivousapu Suvanne, yrittä-
jänä Päivi Suvanne, palkit-
tiin viime vuoden lopulla 
Tyrnävän Vuoden yritykse-
nä. Palkitsemisen suorittivat 
Tyrnävän syyskokouksen ja 
jouluaterian yhteydessä ai-
kaisempien vuosien tapaan 
Tyrnävän Yrittäjät ja Tyrnä-
vän kunta yhdessä. 

Palkintoraati halusi tällä 
kertaa palkita yksinyrittä-
jän, joita Tyrnävälläkin on 
huomattava osa yrityksistä. 
Lisäksi huomioitiin nainen 
yrittäjänä, työllistäminen 
sekä yrittäjän erittäin posi-
tiivinen asenne asiakkaisiin.  

Siivousapu Suvanteen 
toiminta on alkanut vuonna 
2007. Yritys työllistää muu-
tamia paikkakuntalaisia. 
Yrittäjän positiivinen asenne 
huokuu myös työntekijöihin 
ja tämä näkyy hyvin asiakas-
palvelutyössä. 

Tyrnävän Yrittäjien jäse-
nenä Päivi Suvanne on ol-
lut vuodesta 2014. Kuluvan 
vuoden alusta Päivi on myös 
uutena Tyrnävän Yrittäjien 
hallituksen jäsen. 

Tyrnävän Yrittäjien syyskokous- ja jouluateriaväkeä viime vuoden lopulla Ravintola Pömilässä.

Haasteellisia  
vuosia edessä
Syyskokous- ja jouluruokai-
lutapahtumassa kunnan 
ajankohtaiset terveiset esit-
tänyt kunnanjohtaja Vesa 
Anttila sanoi kunnalla ole-
van edessä haasteellisia vuo-
sia. Niistä selviytymisessä 
auttaa menneinä vuosina 
tehty suunnitelmallinen työ 
ja pää pulpahtaa vielä pin-
nalle, hän vakuutti.  

-Menoja on sopeutettu ja 
tulopuolta kasvatettu. Tässä 
kaikessa tarvitaan yrittäjien 
ja kaikkien kuntalaisten yh-
teistyötä. Kunnan itse tuot-
tamien palvelujen toteut-
tamisessa mietitään myös 
uusia tapoja. Siinä otetaan 
huomioon yrittäjät ja järjes-
töt, totesi Anttila. 

Kunnan elinkeinovoima-
koordinaattori Satu Hima-
nen vetosi joulun lähestyessä 
käyttämään jouluostoksissa 
paikallisia tuotteita ja palve-
luja. 

Tilaisuudessa muistettiin 
myös Vuoden kotimaisella 
Peruna -keittokirjalla Tyrnä-
vän Yrittäjien pitkäaikaista 

yhteistyökumppania VKK-
Media Oy yrittäjää Heimo 
Turusta.

Mikko Kukkohovi 
uudeksi  
puheenjohtajaksi
Tyrnävän yrittäjien uudeksi 
puheenjohtajaksi vuodelle 
2020 valittiin Mikko Kukko-
hovi, yritys Suomen Ekota-
lot Ay. Uusi puheenjohtaja 
on toiminut hallituksessa jo 
useita vuosia, joten yhdis-
tyksen toiminta on tuttua. 
Useita vuosia puheenjoh-
tajana toiminut Annukka 

Suotula-Ervasti halusi luo-
pua tehtävästä, mutta jatkaa 
edelleen hallituksessa. 

Järjestäytymiskokoukses-
sa varapuheenjohtajaksi va-
littiin Janne Nissinen, sihtee-
rinä jatkaa Minna Ahonen 
ja rahastonhoitajana Marika 
Keränen.

Tässä lueteltujen lisäksi 
tämän vuoden hallitukses-
sa toimivat Henriikka Pit-
känen, Tiina Matinolli, Jari 
Tauriainen ja Päivi Suvanne. 

Heimo Turunen

Tyrnävän Vuoden Yrityksenä 
2019 palkittiin Siivouspalvelu 
Suvanne, yrittäjänä Päivi Su-
vanne. 

Vuoden yrityksen palkitsemisen yhteiskuvassa kunnanjohtaja Vesa Anttila, Vuoden yrittäjä Päivi 
Suvanne, puoliso Hannu Leinonen, työntekijät Henna Kylmänen ja Katja Savaloja sekä Tyrnävän 
Yrittäjien puheenjohtaja Annukka Suotula-Ervasti. 

Annukka Suotula-Ervasti muisti Peruna-kirjalla Tyrnävän Yrittä-
jien pitkäaikaista tiedottajakumppania Heimo Turusta.

Liity jäseneksi: www.yrittajat.fi

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme. 

www.vkkmedia.fi 

Ilmoitukset: Tauno Bräysy, Heimo Turunen, Pauli Tiiro
Sivunvalmistus ja taitto: VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo, www.vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy Kajaani
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Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tyrnävän seurakunTa
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

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

Telefax 5451 578

Hius&Kauneus Emerald 
monipuolinen palvelukeskus
Hius&Kauneus Emerald 
tarjoaa parturi-kampaamon 
ja kauneushoitolan palvelut 
samassa osoitteessa. Yri-
tyksen perustaja ja omistaja 
Saara Nissilä palvelee sekä 
hius- että kauneusasioissa 
ja Rebekka Sankala hiusasi-
oissa.

Saara valmistui partu-
ri-kampaajaksi Nivalasta 
vuonna 2008. Ennen oman 
yrityksen perustamista hän 
työskenteli Nivalassa, Kär-
sämäellä ja Oulussa. Eme-
raldin hän perusti parturi-
kampaamoksi vuonna 2011. 
Opiskeltuaan työn ohessa 
Saara valmistui kosmeto-
logiksi keväällä 2019. Sa-
malla parturi-kampaamon 
nimi vaihtui Hius&Kauneus 
Emeraldiksi. Vuonna 2018 
toteutettu laajennus tarjoaa 
hyvät tilat erilaisten hoito-
jen toteuttamiselle. Valikoi-

masta löytyy muun muassa 
kasvo- ja jalkahoitoja, sekä 
rentouttavia hierontoja

-Nykyään hiustrendit 
muuttuvat sosiaalisen me-
dian ja julkkisten esimerkin 
vuoksi hyvinkin nopeasti. 
On siis tarkasti seurattava 
aikaansa ja oltava perillä, 
mitä asiakas haluaa kertoes-
saan haluavansa tietynlais-
ta hiustyyliä. Osin trendit 
myös kiertävät ja tällä het-
kellä 80- ja 90-lukujen tren-
dit ovat jälleen suosittuja, 
Saara kertoo.

Oman yrityksen 21-vuo-
tiaana perustanut Saara 
haluaa kannustaa nuoria 
yrittäjiksi ja toivoo voivansa 
kannustaa Tyrnävän Yrittä-
jien kautta kunnan nuoria 
yrittäjyyteen.

-Nuorten yrittäjien aja-
tusten ja toiveiden, sekä 
kannustamisen lisäksi, koen 

Yritykseni on minun jalokiveni. Emerald tulee ranskan kielestä ja 
tarkoittaa smaragdia, Saara Nissilä valottaa yrityksensä nimeä.

oman verkostoitumisen tär-
keäksi. Siihen yrittäjäyhdis-
tys tarjoaa hyvän kanavan, 
samanhenkisten ihmisten 

kohdatessa ja tukiessa toisi-
aan, Saara toteaa. MTR

Koko Suomi toimialueena
Kaveko Oy on jätevesijär-
jestelmien huoltoon ja kor-
jauksiin erikoistunut yritys 
Tyrnävältä. Yritys tarjoaa 
ammattitaitoista palvelua 
yli 10 vuoden kokemuksella 
koko Suomen alueelle.

Yrityksen omistavat isä ja 
poika, Veli-Pekka ja Joonas 
Korkiakoski. Kaveko on pe-
rustettu vuonna 2011 ja Joo-
nas tuli mukaan 2014. 

-Aiemmin teimme huol-
toja ja korjauksia alihankki-
jana. Vuonna 2016 yrityksen 
vetovastuu siirtyi minulle 
ja aloimme toimia täysin 
itsenäisenä yrityksenä. Yrit-
tämisen vapaus, vastuu ja 
mahdollinen hyöty ovat siitä 
saakka olleet omissa käsis-
sämme, Joonas Korkiakoski 
kertoo.

Yrityksen asiakkaina ovat 
haja-asutusalueiden omako-
titalojen ja mökkien omista-
jat, joiden jätevesipuhdista-
moiden huollot ja korjaukset 
ovat Kaveko Oy:n erikois-
osaamista vaativat alat.

-Täsmäkoulutusta alal-
le ei ole, työ on ollut paras 
opettaja tälle erityisosaamis-
ta vaativalle alalle, Joonas 
toteaa.

Yrityksen toiminnassa 
pääpaino on Pohjois-Suo-
messa, joskin työkohteet 
sijoittuvat ympäri suomea. 
Vuosihuoltosopimuksen 
tehneissä kohteissa käydään 
huoltotöissä kerran vuodes-
sa. Tämä onkin huoleton ja 
suosittu sopimus asiakkai-
den keskuudessa. 

Muun toiminnan tueksi 
alun perin perustettu verk-
kokauppa on saavuttanut 
suuren suosion ja sieltä on 
mahdollista tilata tuotteita 
jäte- ja puhdasvesi käyttöön. 
Tuotevalikoimaan kuuluu 
mm. vesipumput, ilmastin-
tuotteet, pumppukeskukset, 
annostelupumput ja pinta-
kytkimet.

-Kuluttajien lisäksi myös 
yrityksistä on tullut iso-osa 
meidän asiakasryhmää, Joo-
nas Korkiakoski kertoo.

Tyrnävän Yrittäjien jä-
seneksi Kaveko Oy liittyi 
saadakseen mahdollisuuden 
verkostoitumiseen ja vertais-
tukeen.

-Yrittäjät toimivat usein 
melko yksin, joten toisten 
yrittäjien tapaamisilla ja aja-
tustenvaihdolla on yrittäjille 
suuri merkitys. MTR

Joonas Korkiakoski esittelee yrityksensä myydyintä tuotetta, 
pintakytkintä.

 Kuntosaliohjelma + valmennus  65€
 Ravinto-ohjelma + valmennus  99€
 Liikkuvuusohjelma + valmennus  50€

(Tyrnävän alueella) 

Kysy myös muita valmennuksia, 
tehdään sinulle sopiva paketti! 

Tmi Katja Annukka 044 750 5051
annukka.suotula@gmail.com

Muista myös lahjakortit!

Liikuntaa & 
hyvinvointia! 

Verkostoituminen on yrittäjille tärkeä voimavara, Kaveko Oy:n 
toimitusjohtaja Joonas Korkiakoski toteaa.

• 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
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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

 Riskiryhmäläisille 
kauppa aukeaa arkisin 

kello 6.30
Aamun ensimmäisenä tuntina 
riskiryhmäläisten hyvä asioida 

kaupassa.

PALVELEMME: 
Ma-la 7.00-21.00 ja su 9.00-21.00 

Ketolantie, 91800 Tyrnävä
08 563 8400

Suomen Traktoriurheiluliiton 
päätöksellä perinteinen 

Traktor Pulling kisa perutaan 
heinäkuussa 2020. 

Kisat näillä näkymin heinäkuussa 2021. 

Ministerin tervehdys Tyrnävä Yrittää lehteen

Erilainen kevät 
Kevät toi muurarin, maalarin 
ja rakennuksille hanslanka-
rin, lauloi aikanaan Tapio 
Rautavaara. Laulu kertoo 
osuvasti, miten pitenevät 
päivät ja paranevat ilmat luo-
vat paitsi kevään merkkejä, 
myös työtä ja toimeliaisuut-
ta monella alalla. Näin olisi, 
normaalisti.

Tänä keväänä moni yrittä-
jä on löytänyt itsensä keskel-
tä kevättä, jonka tarjoamat 
mahdollisuudet ovat kovin 
toisenlaiset kuin yleensä. 
Korona on myllännyt niin 
ihmisten arjen kuin yritysten 
toimintakentän.

Muutos on koskettanut 
läheltä myös omaa ministe-
ritointani omistajaohjausmi-
nisterinä. Valtionyhtiötkään 
eivät välty koronakriisin 
tuomilta muutoksilta. Omis-
tajaohjauksessani oleville 
yrityksille olen viestinyt, että 
tässä toimintaympäristön 
muutoksessa on hyvä muis-
taa ennen kaikkea vastuu ja 
maltti. Viestit pätevät var-
masti jokaisessa yrityksessä. 
Tiukassa paikassa pää on 
pidettävä kylmänä, mutta sy-
dän lämpimänä.

Myös maan hallitukselta 
kysytään nyt malttia ja vas-
tuuta. Ennen pääsiäistä halli-

tus kokoontui kevään kehys-
riiheen. Tavallisista oloista 
poiketen kehyksen lisäksi 
päätimme samalla myös his-
toriallisen suuresta lisätalo-
usarviosta. Näillä päätök-
sillä panostamme ihmisten 
terveyteen, toimeentuloon, 
kuntien tilanteen parantami-
seen, yritystoimintaan, maa-
seudun yritystoimintaan, 
kulttuuriin ja liikuntaan. 

Yritysten osalta pääte-
tyillä toimenpiteillä pyri-
tään turvaamaan, että yri-
tykset pystyvät jatkamaan 
toimintaansa kannattavasti 
koronakriisin jälkeen. Apua 
tarjotaan niin suorina yritys-
tukina kuin lainojen takauk-
sina. Lisäksi yrittäjät voivat 
saada väliaikaisesti työmark-
kinatukea koronavirusepide-
mian aiheuttaman äkillisen ja 
yllättävän kysynnän heikke-
nemisen vuoksi.

Kunnat, ELY-keskukset ja 
Business Finland myöntävät 
yrityksille suoria yritystukia, 
jos yrityksen liiketoiminta 
on vaikeutunut koronavi-
rustilanteen vuoksi. Valtion 
pääomasijoitusyhtiö Tesi 
käynnistää rahoitusohjelman 
koronaviruksen vaikutuk-
sista tilapäisiin vaikeuksiin 
joutuneiden keskisuurten 

Tyrnävän yritykset palvelevat riskiryhmiä 
Tyrnävällä yritykset ovat 
räätälöineet palveluitaan 
vastaamaan yli 70-vuotiai-
den ja muiden riskiryhmien 
tarpeita poikkeusoloissa.

Kauppaliikkeet ovat li-
sänneet aukioloaikojaan tai 
varanneet aukioloaikojen 
ensimmäisen tunnin riski-
ryhmien asioinnille. Tarvit-
taessa kauppa-asioita voi 
hoitaa puhelimitse tai säh-
köpostilla ja kotiinkuljetus-
ta järjestetään niin kaupan 
kuin taksiyrittäjien toimes-
ta.  Tarvittaessa Apteekki 
toimittaa lääkkeet maksutta 
asiakkaan kotiin, ellei muuta 
mahdollisuutta ole.

-Tällä hetkellä meillä on 
käytössä palvelu, että otam-
me yli 70-vuotiaiden ja ris-

kiryhmien tilauksia vastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla. 
Perustamme asiakkaalle las-
kutustilin, jonka laskutusli-
sä on 4euroa kuukaudessa. 
Lisäksi perimme tavaroiden 
keräyksestä 5 euroa, kauppi-
as Jaakko Leinonen kertoo.

Hän on kuljettanut tava-
roita asiakkaille kotiin saak-
ka. Paikalliset taksit ovat 
tarvittaessa apuna sekä ke-
räämisessä, että kuljettami-
sessa OTAXIn laatiman hin-
naston mukaisilla hinnoilla.

K-Market Tyrnävä on 
laajentanut aukioloaikojaan 
siten, että riskiryhmäläisille 
on varattu oma asiointiai-
ka kello 6.30-7.00 väliselle 
ajalle.  S-Market Tyrnävän 
ensimmäinen aukiolotunti 

K-Market Tyrnävä palvelee riskiryhmiä myös puhelin- ja sähkö-
postitilausmahdollisuudella.

on rauhoitettu riskiryhmiin 
kuuluville, maanantai-lau-
antai kello 7-8 ja sunnuntai 
kello 9-10.

K-Marketin asiakasvir-
ran Jaakko Leinonen kertoo 
muuttuneen ja koululaiset 

puuttuvat niin aamulta kuin 
iltapäivältä.

-Kaupassa käydään tällä 
hetkellä harvemmin, mutta 
kertaostokset ovat aiempaa 
suurempi, Jaakko toteaa. 
MTR

Poikkeusaika hidastaa 
yrityksen perustamista
Tyrnävän Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Janne Nissinen 
kohtasi eteen tulleen poikkeus-
ajan kesken yrityksen perusta-
mistoimien.

-Kyllä tämä laittoi suunnitel-
mat kerralla jäihin ja riskiana-
lyysit menevät uusiksi. Toivotta-
vasti saan lopulliset päätökset 
tehtyä tämän vuoden aikana, 
Janne kertoo.

Tällä hetkellä Janne työs-

Janne Nissinen toimii Tyrnä-
vän Yrittäjien varapuheen-
johtajana.

kentelee it-konsulttiyritys Soli-
tan palveluksessa Oulussa oh-
jelmistokehitystöissä.

-Tyrnävän Yrittäjien toimin-
taan olen ehtinyt toistaiseksi 
osallistua valitettavan vähän. 
Yrittäjäyhdistys on kuitenkin 
hienosti ollut yrittäjien tukena, 
jakaen tietoa tukien saamises-
ta, sekä etsien keinoja uusien 
toimintatapojen löytämiseksi 
yritysten toiminnan turvaami-

seksi.
Koska asiakkaat eivät pää-

se yrittäjien luo, on hänen 
mielestään ensi arvoisen tär-
keää yhdessä etsiä keinoja 
viedä yrityksen palveluita ja 
tuotteita asiakkaiden luo.

-Hienosti ovat yritykset 
uusia toimintamuotoja kehit-
täneet ja tässä Tyrnävän Yrit-
täjillä on juuri nyt tärkeä rooli 
tukijana, Janne toteaa. MTR

Keskiviikkona kehysriihtä seuraavia toimittajia kiinnostivat 
myös omistajaohjausasiat. Kuva: Laura Kotila/vnk.

yritysten toiminnan jatkumi-
sen turvaamiseksi. 

Maatalousyrittäjille ja 
apurahansaajille myönne-
tään joustoa Maatalousyrit-
täjien eläkelaitokselle mak-
settavien vakuutusmaksujen 
maksamiseen koronaviru-
sepidemian aiheuttamassa 
vaikeassa taloustilanteessa. 
Tavoitteena on välttää ter-
veiden yritysten konkurssit 
poikkeuksellisen ja niiden 
liiketoiminnasta riippumat-
toman koronakriisin takia.

Yhtä tärkeää kuin akuut-
ti kriisin hoito on myös ra-
kentaa polku ulos kriisistä. 
Asetimme huhtikuun alussa 
Martti Hetemäen vetämän 
valmisteluryhmän, joka val-

mistelee sekä suunnitelman 
askeliksi kriisistä normaaliin 
arkeen että kriisin jälkihoi-
don. Valmisteluryhmän tu-
eksi asetetaan monialalainen, 
asiantuntijoista koostuva tie-
depaneeli. 

Kevät on tänä vuonna eri-
lainen. Se meidän on hyväk-
syttävä. Mutta toimillamme 
haluamme hallituksessa ra-
kentaa sellaista tulevaisuut-
ta, jossa kevät on eri alojen 
mestareille ja hanslankareille 
jälleen lupaus toimeliaisuu-
desta.

 
Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja,  
eurooppa- ja  
omistajaohjausministeri 

Liity jäseneksi: www.yrittajat.fi
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Peruna on kestävällä tavalla tuotettua terveellistä ruokaa 

Maailma on muuttunut ko-
vasti viime aikoina, mikä 
tuntuu myös meidän toimi-
alalla. Toimijat, jotka toimit-
tavat perunaa kaupoille, ovat 
erittäin kiireisiä. Sen sijaan 
HoReCa-sektorille tuottavat 
toimijat ovat painajaismaises-
sa tilanteessa, kun ulkona ei 
syödä lainkaan tällä hetkellä. 
Haastavasta lyhyen aikavälin 
näkymästä huolimatta ruokaa 
tarvitaan edelleen ja on hienoa 
olla mukana kestävän ruoan 
tuotannossa. Sitähän peruna 

todellakin on. Yhden peruna-
kilon tuottamiseen tarvitaan 
200 litraa vettä, kun vastaava 
luku vaikkapa riisillä on noin 
1100 litraa. Naudanlihalla 
luku on jo yli 16 000 litraa. 

Odotamme kovaa menek-
kiä siemenperunan puutarha-
pakkauksille ihmisten ollessa 
kotona. Ihmisillä on tekemisen 
puutetta ja mikäpä sen muka-
vampaa kuin istuttaa omat 
perunat parvekelaatikkoon 
tai kasvimaalle. Vaikka ei oli-
si koskaan itse kasvattanut 

Toimitusjohtaja Mika Kauppi-
sen mukaan ruokaa tarvitaan 
edelleen ja on hienoa olla mu-
kana kestävän ruoan tuotan-
nossa.

Tyrnävän Yrittäjien järjes-
tämän Potun kauneuski-
san 2019 palkinnot jaettiin 
Perunamarkkinoilla viime 
syyskuussa. Ilma suosi ja 
väkeä riitti. Potun kauneus-
kisan voittajia kävi Peetukin 
ihmettelemässä. Kauneim-
man ja Rantalakeus lehden 
ihanne perunan palkinnon 
sai S. Jolkinin tuoma peru-
na. Erikoisimman potun toi 
P. Kaikkonen. Suurin sekä 
myös painavin peruna oli 
kasvatettu taas Matinollin 
pellossa. 

Kiitos kaikille kisassa ja 
markkinoilla mukana olleil-
le. Ensi syksyn perunamark-

Matinollin pellossa kasvoi 
kauneuskisan painavin peruna

www.kaveko.fi/verkkokauppa 

Esim. tuotteet jäte- ja 
puhdasvesikäyttöön, 
edullisesti, nopeasti! 

Myös valmiit kokoonpanot.
Ja paljon muuta!

P. 050 462 1202

TILAA KÄTEVÄSTI 
VERKKOKAUPASTA:

Tunnelmia viime vuoden kevät- ja 
siemenperunamarkkinoilta 

Tänä vuonna perinteiset Tyrnävän Kevät- ja Sie-
menperunamarkkinat oli tarkoitus järjestää lau-
antaina 25.4 eli heti tämän lehden ilmestymisen 

jälkeen. Nyt niitä ei voitu koronan vuoksi järjestää. 
Tässä juttua vuosi sitten pidetyiltä markkinoilta.

Tyrnävän kevät- ja siemenpe-
runamarkkinoita vietettiin au-
rinkoisessa kevätsäässä 27.4. 
Tori oli jälleen kerran täynnä 
torimyyjien ja järjestöjen tel-
toista ja myyntikojuista. Tun-
nelma oli leppoisa ja monet 
viettivät markkinoilla useita 
tunteja tuttuja tavaten ja os-
toksia tehden.

Siemenperunakauppaa 
käytiin vilkkaasti ja tarjolla oli 
monia lajikkeita monen ko-
koisissa pusseissa ja säkeissä. 
Tyrnävän ja Limingan alueet 
tuottavat 75 prosenttia Suo-
men siemenperunasta, muo-
dostaen yhden EU:n viidestä 
Hight Grade-alueesta, joilla 
vaalitaan tautivapaan siemen-
perunan säilymistä. Tyrnävän 

seutu on Pohjois-Euroopan ai-
noa Hight Grade-alue.

Esiintymislavalla nähtiin 
muun muassa Mamma ja Me-
sikämmen duo esittämässä 
lasten leikkilauluja. Tyrnävän 
Yrittäjien puheenjohtaja An-
nukka Suotula-Ervasti veti 
koko perheen jumppahetken 
ja juonsi markkinatapahtu-
man totuttuun varmaan tyy-
liin.

Kunnan osastolla esiteltiin 
valmisteilla ollutta kuntastra-
tegiaa, johon yleisöllä oli mah-
dollisuus sanoa mielipiteensä 
kyselyn kautta. Kuntastrate-
giaa valmisteltiin Tyrnävällä 
yhdessä kuntalaisten kanssa, 
järjestäen muun muassa kol-
me kaikille avointa työpajati-

laisuutta.
-Kuntastrategian tulee pe-

rustua arvioon kunnan ny-
kytilanteesta sekä tulevista 
toimintaympäristön muutok-
sista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttami-
seen. Kuntastrategiassa tulee 
määritellä myös sen toteutu-
misen arviointi ja seuranta, 
kunnanjohtaja Vesa Anttila 
kertoi.

Markkina-alueella oli tar-
jolla ostettavaa vaatteista 
karkkeihin ja monenlaisiin 
ruokaherkkuihin. Tractor 

Pulling kalustoa esiteltiin, 
samoin veteraanitraktorita-
pahtumaa ja Kemppainen Ra-
cing-autourheilutiimin autoja. 
Lapsille oli oma toiminta-alue 
monenlaisine virikkeineen. 
Vapun läheisyys näkyi tarjon-
nassa ja myynnissä oli niin si-
maa kuin munkkeja ja vappu-
palloja. MTR

Siemenperunaa ostettiin sekä suurissa että pienissä erissä.

Trombiperunakojulle jonotettiin.

Leo-leijona viihdytti markki-
nayleisöä, etenkin lapsia.

Perunaherkkuja oli tarjolla 
monessa muodossa.

perunaa, kannattaa sitä ilman 
muuta kokeilla. HZPC Kanta-
perunan puutarhapakkauksia 
löytyy kaikista suurimmista 
puutarhamyymälöistä ja niis-
tä löytyy helpot ohjeet. Pak-
kauksista löytyy sopiva lajike 
jokaiselle jokaiseen makuun. 
Esimerkiksi hurjaan suosioon 
noussut erityisen maukas 
Annabelle, monikäyttöinen 
Noblesse, kylmään maahan 
istutusta sietävä Timo sekä 
erittäin satoisa ja viljelyvarma 
Colomba. Annabellen hurja 
kysyntä niin ammattipuolella 
sekä kotimaahan että vien-
tiin kuin kuluttajapakkauk-
sissakin on yllättänyt meidät 
itsekin. Tällä hetkellä meillä 
on tuotannossa parisenkym-
mentä lajiketta. Näillä pysty-
tään vastaamaan hyvin asi-

akkaidemme tarpeisiin sekä 
kotimaassa että viennissä. 
Vientiinhän tuotannostamme 
menee kolmannes. Tuoteke-
hitys on jatkuvaa ja tuoteva-
likoima päivittyy koko ajan. 
Lajikkeita sekä lopetetaan että 
uusia lanseerataan markki-
naan. 

Perunanuudelien  
maailman ensi- 
lanseeraus Suomessa 
HZPC Kantaperunan hol-
lantilainen emoyhtiö on ke-
hittänyt menetelmän, jolla 
perunasta voidaan valmistaa 
nuudelia muistuttavaa pit-
kää nauhaa, joka pysyy vielä 
ruuanlaiton yhteydessä eh-
jänä aina lautaselle saakka. 
Menetelmällä valmistetun 

tuotteen lanseerasi ensim-
mäisenä maailmassa HZPC 
Kantaperunan kumppani 
Pohjolan Peruna. Mummon 
Perunanuudeli löytyy pa-
kastealtaasta 450 gramman 
pusseissa. Mummon Peruna-
nuudeli kypsennetään ruo-
kailua varten paistinpannul-
la. Valmistaminen vie vain 3 
– 5 minuuttia. Perunanuudeli 
haastaa siis perunan perin-
teiset kilpailijat myös näiden 
omimmalla alueella eli val-
mistusnopeudessa. Lisäksi 
perunanuudeli on gluteeni-
tonta, lisäaineetonta, laktoo-
sitonta, vegaanista, terveellis-
tä, ekologista ja kevyttä.

Mika Kauppinen 
Toimitusjohtaja,  
HZPC Kantaperuna Oy

Tyrnävän Yrittäjillä on toiminut vuosien ajan 
hyvä yhteistyö Siemenperunamarkkinoilla 

paikallisen HZPC Kantaperunan kanssa. Tänäkin 
vuonna torimyynnissä lauantaina 25.4. sekä 
koteihin tilatut Tyrnävän Yrittäjien myytävät 

siemenperunat toimittaa HZPC Kantaperuna.

kinoilla on jälleen uusi Peru-
nan kauneuskilpailu. Tyrnävän Yrittäjät 
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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 

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

Yrittäjän vapaus ja työn monipuolisuus 
houkuttivat yrittäjäksi
Viidentoista vuoden ura toi-
sen palveluksessa arkkiteh-
ti- ja rakennesuunnittelussa 
sai rakennusinsinööri Timo 
Kääriäisen harkitsemaan 
oman yrityksen perustamis-
ta.

-Marraskuussa 2017 pe-
rustin Suunnittelu ja Valvon-
ta T.Kääriäinen TMI. Yrittä-
jän vapaus ja mahdollisuus 
monipuoliseen työnkuvaan 
kiehtoivat, Timo kertoo yrit-
täjäksi ryhtymisestään.

Tällä hetkellä Timo Kää-
riäinen tarjoaa suunnittelu-
palvelua koko Suomen alu-
eella ja tekee valvontatyötä 
Oulun seudun lähikunnissa. 

-Pääsuunnittelija sovittaa 
kaikki hankkeen suunni-
telmat yhteen, ja tarkastaa 
niiden laadun ja yhteenso-
pivuuden. Pääsuunnittelija 
on hyvä olla heti hankkeen 
alkuvaiheessa, niin hän osaa 
ohjata hankkeen oikeille 

raiteille, opastaa oikeissa ja 
kustannustehokkaissa rat-
kaisuissa, ja varmistaa ra-
kennuksen tontille sopivak-
si, Timo toteaa.

Vastaavana työnjohtaja-
na hän huolehtii työmaalla 
tapahtuvista toiminnoista. 
Vastaavan työnjohtajan tu-
lee pitää huolta siitä, että tar-
peelliset suunnitelmat ovat 
olemassa ja että työt tehdään 
niiden ja luvan mukaisesti.

Tyrnävän Yrittäjien jäse-
neksi Timo liittyi vuoden-
vaihteessa ja kokee yrittä-
jäyhdistyksen tärkeäksi ja 
kertoo saaneensa toiminnas-
ta sekä vertaistukea että tär-
keää tietoa.

-Etenkin kriisiaikoina 
oikean tiedon saaminen on 
yrittäjälle tärkeää ja tietoa 
Tyrnävän Yrittäjät ovat ja-
kaneet kiitettävästi korona-
aikanakin. Koronatilannetta 
ei kannata jäädä liikaa miet-

timään, vaan keskittyä asioi-
hin, joihin voi itse vaikuttaa. 
Olosuhteiden uhriksi ei kan-
nata jäädä.

Rakennusalalla hän ei 
vielä ole törmännyt koronas-
ta aiheutuviin vaikeuksiin, 

joskin toimintatapoja on jou-
duttu muuttamaan muun 
muassa työmaakokousten 
osalta. Ne on siirretty joko 
verkkokokouksiksi tai ulko-
na tapahtuviksi, turvavälit 
huomioiden. MTR

Timo Kääriäinen viihtyy työssään voidessaan tarjota monipuo-
lisia palveluja eri puolilla Suomea.

 www.yrittajat.fi/liity

Toimitamme sähköä, kaukolämpöä
ja valokuitua Oulun seudulle.

Meidän uusiutuva
energiayhtiö

Katso lisää: oss.fi
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Tilipalvelu Ky Arja Haanela
Vanhatie 14 1a

TYRNÄVÄ
050 360 1178

Tilitoimisto Kaisu Haataja
Meijerikatu 3
TYRNÄVÄ

040 722 9862

Tmi Katja Annukka
Huitutie 4
TYRNÄVÄ

044 750 5051

Tmi NokiPalo
Kylmäläntie 156

TYRNÄVÄ
040 715 2164

Turusen Peruna Oy
Tupostie 24 B

TYRNÄVÄ
0400 751 785

Tyrnävän Autohuolto
Mestarintie 5
TYRNÄVÄ

050 326 4151

Tyrnävän Fysikaalinen 
Hoitolaitos

Kunnankuja 1 liiketila 4
TYRNÄVÄ

08 545 1737

Tyrnävän Osuuspankki
Vanhatie 14 1e

TYRNÄVÄ
040 586 6135

Tyrnävän Putkirakennus Oy
Suksitie 6
TYRNÄVÄ

0400 284 266

Tyrnävän Tupa-Kaluste Oy
Suksitie 4
TYRNÄVÄ

0400 336 136

Alasuutari V. Oy
Seppäläntie 2

TYRNÄVÄ
0400 580 957

Asmundi MarittaTmi
Ruumentie 2
TYRNÄVÄ

040 583 6763

Design Jaana Karhu
Horsmapolku 1

TYRNÄVÄ
050 343 7476

Enduro24 Oy
Eteläranta 2
TYRNÄVÄ

045 808 5596

Finpom Oy
Muhostie 60 B

TYRNÄVÄ
041 544 2011

Haapalainen P. J. Tmi
Rypsikuja 7
TYRNÄVÄ

044 556 1789

Hannuksen Piilopirtti Ay
Keskikyläntie 54 B

TYRNÄVÄ
0400 684 374

Hierontapalvelu HeVi
Kunnankuja 1

TYRNÄVÄ
045 633 7332

Ikonen Kari Taksi 69
Haurukyläntie 35 A

TEMMES
0400 625 862

Insinööritoimisto
Pekka Leiviskä

Vauhtipyörä 4
TYRNÄVÄ

040 846 6533

J.T. Urakointi Oy
Korventie 8
TYRNÄVÄ

0400 381 261

Jokiniemen Kissahoitola/
Tyrnävän Eläinkoti T:mi

Leppiojantie 49
TYRNÄVÄ

045 266 3100

Juha Karhula Ky
Ollilantie 7
TYRNÄVÄ

0400 581 850

Juha Lithovius Ky
Matintie 2a5
TYRNÄVÄ

040 724 5705

Kaartax/Hannu Mankinen
Tuulipurto 17
TYRNÄVÄ

0400 918 580

Kaivuutyö H.Lepistö
Rypsikuja 6
TYRNÄVÄ

050 373 1586

Kantolan Maatila Oy
Korventie 14
TYRNÄVÄ

0400 915 653

Kaupin maatila
Heikkiläntie 5

TYRNÄVÄ
050 372 4387

Kaveko Oy
Metsähaantie 23

TYRNÄVÄ
050 462 1202

Kiilakeikka Oy
Partaantie 25

TYRNÄVÄ
044 350 2857

Kiinteistöhuolto ja 
Saneeraus Petri Autio

Piiankuja 5
TYRNÄVÄ

040 733 4967

Kirstinän Tila
Peräojantie 17 A

TYRNÄVÄ
045 158 6268

Kiwotsukemasu
Hunajakukanpolku 4

TYRNÄVÄ
0400 190 569

Konepalvelu Mäläskä Oy
Mäläskänsuora 9

TYRNÄVÄ
044 307 9557

Kuljetus Martti Honka Oy
Vanhantienvarsi 5

TEMMES
0400 962 363

Lakeuden Tähtirakennus Oy
Leppiojantie 20 A

TYRNÄVÄ
040 826 0663

Lassilan Taimisto Tmi
Keskikyläntie 42 A

TYRNÄVÄ
040 839 1837

Leinonen & Närhi avoin yhtiö
Ketolantie 3
TYRNÄVÄ

040 412 6340

Linnan Juhlakuva
Keskikyläntie 52 

TYRNÄVÄ
040 525 6261

Linnunradan tila
Mourungintie 217

OULU
040 831 4845 

Lootustalo Oy
Kylmäläntie 8

TYRNÄVÄ
040 962 9868

Lumiliike Oy
Eskolantie 3
TYRNÄVÄ

0400 234 007

Lämpö- ja kylmäasennus  
Välimäki Oy
Pronssikausi 2

TYRNÄVÄ
040 545 3052

Maanrakennus  
Petteri Tuura Oy
Leppiojantie 23 B

TYRNÄVÄ
040 536 8897

Maanrakennus Ristinen Oy
Ruispolku
TYRNÄVÄ

0400 938 659

Matinollin Peruna Oy
Matinollintie 5 A

TYRNÄVÄ
0400 685 139

Mediarautio Oy
Villentie 16 D 13

TYRNÄVÄ
0400 580 085

Mikkonen Ilkka Tmi
Pakarintie 3
TYRNÄVÄ

0400 584 967

Minetec Oy
Malisentie 5B

TYRNÄVÄ
045 135 8891

Minna Keränen
Keskikyläntie 40a

TYRNÄVÄ
040 749 7663

Musiikkikoulu Nabbula
Peuranniemi 24

TYRNÄVÄ
050 543 4754

Nuohous Kipinä
Museotie 6
TYRNÄVÄ

040 124 9894

Oulun koneurakointi
C/o Jarkko Karjalainen

TYRNÄVÄ
045 185 1511

Oulun Traktori- ja Konehuolto 
Kontiokari Oy

Vikiötie 7
KEMPELE

0400 283 742

Parturi-Kampaamo 
Emerald

Kunnankuja 4
TYRNÄVÄ

044 770 0070

Parturi-Kampaamo 
Salon Saxiina

Vanhatie 10
TYRNÄVÄ

08 542 5595

Pepron Oy
Leppiojantie 21

TYRNÄVÄ
08 4154 1550

Perunakauppa Luonnosta Oy
Leppiojantie 11

TYRNÄVÄ
020 761 4809

Pieneläinkrematorio 
Pohjantähti Oy
Vääräojantie 14

KEMPELE
050 372 4067

PKT-Kiinteistöt Oy
Tuottajankatu 2
JÄRVENPÄÄ
0400 977 014

Pohjan Sato Oy
Leppiojantie 12

TYRNÄVÄ
040 515 7955

Pohjoisen EräSauna Ky
Kylmäläntie 61 A

TYRNÄVÄ
040 912 7604

Pohjolan Jope Oy
Suksitie 15 A
TYRNÄVÄ

050 597 0381

Putkirusila Oy
Kylmäläntie 67

TYRNÄVÄ
040 555 2657

Päiväkoti Karuselli Oy
Haravamiehentie 1

TYRNÄVÄ
040 703 9774

Pömilä Oy
Meijerikatu 2
TYRNÄVÄ

044 515 7014

Rakennus J Marttinen
Mäläskäntie 6

TYRNÄVÄ
050 361 6957

Rakennuspalvelu T&T Oy
Kuulammentie 10

TYRNÄVÄ
044 343 7984

Rauta-Suotula Oy
Koulutie 12
TYRNÄVÄ

040 541 2330, 
044 750 5050

Siivousapu Suvanne
Metsäkuja 3c
TYRNÄVÄ

0400 653 697

Siivousliike Helkkola
Museotie 20
TYRNÄVÄ

040 567 3238

Sointupaja Oy
Vanhantienvarsi 27 B

TEMMES
050 306 3399

Solmust Oy
Ängeslevantie 49

TYRNÄVÄ
0400 388 279

Sovisalo Raimo Tmi
Suvannontie 1

TEMMES
08 386 170

Ostatarra Finland Oy
Korvantaus 3

TUPOS
0400 978 458

SR Project Oy
Niittomiehenkuja 2

TYRNÄVÄ
044 594 0988

Suomen Ekotalot Ay
Vanhatie 3
TYRNÄVÄ

050 555 7514

Suomen taloperustus Oy
Voitie 2

KEMPELE
044 085 0127

Suunnittelu ja valvonta 
T. Kääriäinen TMI

Latokartano 5
TYRNÄVÄ

044 379 7774

Tilintarkastus Aarne Pohjola
Mökkikartano 1

TYRNÄVÄ
044 757 5777

Pienet yrittäjät ovat Pulassa 
– auta tyrnäväläisiä yrityksiä!

jäsenyritykset:

Pienet yrittäjät ovat pulassa – auta pientä!
Nyt on apu tarpeen! Hyvä uutinen on se, että sinä voit aut-
taa. Ohjaamalla ostoksiasi nyt pienyrittäjille olet tärkeänä 
osana säilyttämässä kotimaan työpaikkoja. Samalla varmis-
tat, että myös pienyrittäjien perheet selviytyvät tässä rajus-
sa muutoksessa ja yhteiskunnan rattaat pyörivät mahdolli-
simman vakaina.

Miksi pienet ovat pulassa?
Koronaviruspandemian vaikutukset iskevät voimalla pien-

yrittäjiin. Tavara ei liiku, tilauksia ei tule ja aiemmin sovitut 
työt peruuntuvat. Tapahtumien peruuntuminen ja siirtymi-
nen vie elannon paitsi tapahtumajärjestäjiltä, myös esiin-
tyjiltä.

Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisaita, harkittuja va-
lintoja ja puhaltaa yhteen hiileen. Samalla voimme antaa 
tukemme sille, että Suomi selviytyy maailman muutoksissa 
mahdollisimman hyvin.

Pientenkin ostosten kohdistamisen kerrannaisvaikutuk-
set voivat olla suuret. Ole mukana varmistamassa, että juuri 

sinun eurosi on luomassa turvaa ja hyvinvointia myös pai-
kallisille pienyrittäjille.

Mitä voit tehdä?
Osta Tyrnävän pienistä kaupoista, hanki lahjakortteja pal-
veluihin, jotka voit hyödyntää pandemian kukistuttua. Suo-
si oman kylän yrittäjää ja kotimaisuutta. Tapoja on monia. 

Meillä on yhteisönä voima pitää huolta toisistamme. 
Kohdistamalla arjen ostokset sekä palvelut paikallisille pie-
nille yrityksille ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja talout-

ta. Se on parasta arkista turvaa aivan meille kaikille. 

viisautta valintoihin! 
yhdessä me selviämme!

tyrnävän
yrittäjät ry

#ostapieneltä #autanyt

Uudet Tuumat
Keskikyläntie 68

TYRNÄVÄ
050 540 2086

Ylitalo Tmi
Ylitalontie 21
TYRNÄVÄ

0400 296 033
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Osta Tyrnävän pienistä kaupoista, hanki lahjakortteja pal-
veluihin, jotka voit hyödyntää pandemian kukistuttua. Suo-
si oman kylän yrittäjää ja kotimaisuutta. Tapoja on monia. 

Meillä on yhteisönä voima pitää huolta toisistamme. 
Kohdistamalla arjen ostokset sekä palvelut paikallisille pie-
nille yrityksille ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja talout-

ta. Se on parasta arkista turvaa aivan meille kaikille. 

viisautta valintoihin! 
yhdessä me selviämme!

tyrnävän
yrittäjät ry

#ostapieneltä #autanyt

Uudet Tuumat
Keskikyläntie 68

TYRNÄVÄ
050 540 2086

Ylitalo Tmi
Ylitalontie 21
TYRNÄVÄ

0400 296 033
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Ajankohtaista Tyrnävällä
Vuosi 2019 oli Tyrnävän kunnassa so-
peuttamisen vuosi. Kunta oli tehnyt 
negatiivisen tuloksen vuosina 2016, 
2017 ja 2018. Vuonna 2018 kunnan 
tulos oli 2 313 333 euroa negatiivinen, 
jonka jälkeen kunnan taseessa oli 
kertynyttä ylijäämää enää vajaat 1,8 
miljoonaa euroa.

Koko kunnan yhteisellä rutis-
tuksella ja ankaralla työllä sekä 
monentasoisilla tehostamis- ja so-
peuttamistoimilla pahasti sukeltanut 
kunnan talous saatiin käännettyä 
ylöspäin ja vuoden 2019 tulos positii-
viseksi 184 695, 20 euroa.

Juuri, kun tämä savotta näytti 
olevan kirjoihin ja kansiin laittamista 
vaille valmis, alkoi uusi taisto. Koko 
maailma oli hetkessä vakavan tilan-
teen äärellä. Samoin Suomi ja Tyrnä-
vä. Tyrnävällä siirryttiin vaiheittain 

Kunnanjohtaja Vesa Anttila käyt-
tämässä kunnan tervehdyspu-
heenvuoroa Tyrnävän Yrittäjien 
syyskokouksessa viime vuoden lo-
pulla. 

Tyrnävän kunta on yrittäjiä varten
Meillä Tyrnävällä kunnan toimintaym-
päristössä vahvuutena on luonnon ja 
kulttuurin kohtaamisen luoma viihtyisä 
elinympäristö. Tänne on asettunut pal-
jon lapsiperheitä ja meillä on omassa 
toiminnassamme vastattava perheiden 
tarpeisiin. Hyvinvointia luovat niin pe-
ruspalveluiden toimivuus kuin liikunta-
mahdollisuudet, palveluiden monipuo-
lisuus ja erilaiset yhteiset tapahtumat 
sekä ihmisten väliset kohtaamiset. 

Monipuolisia palveluita ei ole tarjolla 
ilman monenlaista yrittäjyyttä ja meil-

lä Tyrnävällä on myös paljon aktiivista 
yritystoimintaa. Tyrnävälle sijoittuu 
kaiken kaikkiaan noin kahdeksansataa 
toiminimeä, joista lähes puolet toimii 
maa- ja metsätaloudessa. Muutoin yri-
tystoiminta jakautuu monipuolisesti eri 
toimialoille, joista tällä hetkellä suurim-
miksi nousevat rakentamisen, kaupan, 
ammatillisten palvelujen ja kuljetusalat. 

Me kunnan toiminnassa pyrim-
me tukemaan tänne sijoittuneiden 
yritysten toimintaedellytyksiä ja vai-
kuttamaan siihen, että yrityksen kan-

natta jatkossakin pysyä meillä. Kunta 
tekee aktiivista yhteistyötä paikallisten 
MTK:n ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. 
Yhteisesti elinvoimatoimikunnassa on 
pohdittu tavoitteita toimintaympäris-
tön kehittämiselle ja seurattu pienem-
pien ja suurempien toimenpiteiden 
toteutumista. Osa toimenpiteistä ovat 
pitkiä ja hitaita prosesseja, joiden rin-
nalla tarvitaan monta pientä ja ketterää 
tekoa. Välillä kyse on vain hyvän idean 
huomaamisesta, oikea-aikaisesta pal-
velusta tai yhteistyön toteuttamisesta.

Osta Tyrnävältä kampanja on jo kahden vuoden 
ajan innostanut keväällä sekä joulunalla paikal-
listen yritysten tuotteiden käyttämiseen. Kun-
talaisten ostokäyttäytyminen muokkaa kunnan 
palvelutarjontaa vaikuttamalla suoraan siihen, 
riittääkö paikallisille yrityksille päivittäistä asiakas-
virtaa. Osta Tyrnävältä kampanjan ajan paikalliset 
yritykset ovat jakaneet asiakkailleen kampanjalo-
golla varustettuja arpalipukkeita, joilla pystyi osal-
listumaan Kesänportissa tai Tyrnävän joulutorilla 
suoritettuun lahjakorttiarvontaan. Aikaisempien 

kampanjoiden voittajat saivat itse valita, mihin yri-
tykseen lahjakorttinsa käyttivät. Tälle keväälle jou-
dumme jättämään kampanjan järjestämättä koro-
naepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi. Emme 
kuitenkaan unohda kampanjaa, vaan järjestämme 
sen jälleen, myöhemmin ilmoitettavana ajankoh-
tana. Myös tällä välin, tutustu paikallisten yritysten 
tarjontaan ja asioi omilla kulmilla! Kotikunnan yri-
tyksistä tehdyillä hankinnoilla on merkitystä oman 
kunnan elinvoimaan.

Tyrnävän osaamista -brändi nostaa esille Tyrnävän 
ikioman tuoteperheen. Siihen kuuluu Tyrnävällä 
kasvatettuja, valmistettuja tai tuotettuja tuottei-
ta ja palveluita. Ne täyttävät laadusta ja puhtau-
desta kertovat tarkat kriteerit. Tyrnävä osaamista 
-tunnusta voivat käyttää esimerkiksi muotoilijat, 

käsityöläiset ja erilaisten palvelujen tarjoajat. Tyr-
nävän lähiruokaa -tunnusta voivat käyttää ruoan 
tuottajat, jatkojalostajat ja tarjoajat. Tyrnävän tuo-
tantoa -tunnusta puolestaan käyttävät esimerkiksi 
teollisuustuotteiden ja siemenperunan tuottajat. 
Tuo sinäkin tyrnäväläinen tuotteesi osaksi brändiä!

Tyrnävän kunta julkaisee 3–4 kertaa vuodessa tai 
tarpeen mukaan Yrittäjäviestiä eli uutiskirjettä, 
jossa kerrotaan yrittäjille ajankohtaisista asioista. 
Edellinen Yrittäjäviesti huhtikuun alussa käsitteli 
avautumassa ollutta yksinyrittäjäavustusta ja mui-

ta yrityksille tarjolla olevia koronaviruksen aiheut-
taman häiriön tukimahdollisuuksia. Tuoreimman 
Yrittäjäviestin voi lukea osoitteessa www.tyrnava.
fi/yrittaminen. Voit myös mielellään ilmoittautua 
uutiskirjeen tilaajaksi sivulta löytyvillä ohjeilla.

Järjestämme vuosittain useita tapahtu-
mia ja tilaisuuksia yrittäjille ja yritystoi-
minnasta kiinnostuneille. Tänä vuonna 
maaliskuun puolivälin jälkeen sovitut 
tilaisuudet peruttiin toistaiseksi. Osa 
tapahtumista voidaan järjestää verkko-

tilaisuuksina. Seuraa ajankohtaisia ta-
pahtumia tapahtumakalenteristamme.

Aloittavat yrittäjät ohjaamme seu-
dullisesti palvelevan Oulun seudun 
uusyrityskeskuksen palvelujen pariin. 
Muutoinkin niin paikallinen, seudulli-

nen kuin alueellinenkin yhteistyö on 
osa toimintaperiaatteitamme.

Mikäli sinulla on kysyttävää yritys-
toimintaan ja sen mahdollisuuksiin liit-
tyen, ole yhteydessä kuntaan matalalla 
kynnyksellä.

Vesa Anttila Janna Kumpula Anne Tiirikainen
kunnanjohtaja kehittämispäällikkö työ- ja elinkeinosuunnittelija
puh. 040 663 9859 puh. 040 162 6149 puh. 044 497 1067

poikkeusolojen organisaatioon helmi-
maaliskuun aikana. Nyt, kun kriisiä on 
eletty toista kuukautta omat ajatukse-
ni ovat vahvistuneet entisestään. Meil-
lä pitää olla valtakunnallisesti, kunta-
tasolla ja yksittäisten ihmisten tasolla 
omatoimista varautumista entistä 
enemmän. Tässä kriisissä taistelemme 
virusta vastaan, mutta seuraava kriisi 
voi olla esimerkiksi vedestä, ruoasta tai 
energiasta johtuva.

Koronavirus ja sen aiheuttamat ra-
joittamistoimenpiteet ovat olleet mit-
tavat. Vaikutukset ovat olleet suuret. 
Koulut ovat siirtyneet pääsääntöisesti 
etäopetukseen ja kirjastoja ym. on sul-
jettu. Ihmisten kokoontumisia ja liikku-
mista on rajoitettu.

Taloudelliset vaikutukset ovat mit-
tavat jo nyt ja monta vuotta eteenpäin. 
Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Poh-

janmaalla 279 yritystä on käynnistä-
nyt YT-neuvottelut tai käynnistää ne 
lähiaikoina. Määrä kasvaa päivittäin. 
Tämä koskee liki 23 000 työntekijää 
Pohjois-Pohjanmaalla. Konkurssien, 
lomautettavien tai irtisanottavien 
työntekijöiden määrä on jo nyt mer-
kittävä. Yksityisten ostovoima laskee 
maakunnassamme joka päivä 300 000 
euroa ja julkiselle taloudelle kustan-
nusten kasvu on noin miljoona euroa 
päivässä. Jokainen kuntalainen, yrit-
täjä ja työntekijä miettii, kuinka tästä 
selviää. Minä uskon, että ME selviäm-
me. Se vaatii kuitenkin yhteistä tahtoa, 
yhdessä tekemistä ja malttia. Suomi 
on ennenkin selvinnyt vaikeammista-
kin tilanteista. Ehkä olennaisin asia on 
nyt, että meidän pitää huolehtia apua 
tarvitsevista ja toipua kriisistä mahdol-
lisimman nopeasti ja palautua normaa-

liin arkirytmiin.
Koronakriisin lisäksi kunnassa ta-

pahtuu muutakin. Murron asemakaa-
van täydentämisprosessi etenee ja 
asioiden edetessä jouhevasti, voi olla 
mahdollista, että ensimmäiset pääse-
vät jo rakentamaan uutta kotia tämän 
vuoden puolella.

Tupostien valaistushanke etenee 
myös myötätuulessa ja näyttää siltä, 
että saamme tielle valot tämän vuoden 
syksyyn mennessä. Hyvää tässä on se, 
että hanke alittaa sille investointiohjel-
massa asetetun määräraha-arvion.  

Voimia ja jaksamista jokaiselle!

Vesa Anttila
Kunnanjohtaja

Hinta:
Järjestäjäkunnat 
vastaavat pääosin 
kustannuksista.
Osallistujan oma-
vastuuosuudeksi jää 
150 e (sis. alv 24%).
Lisäksi kurssilta 
valmistunut maksaa 
Suomen Opasliitolle 
ns. auktorisointi-
maksun 50 e ja Ou-
lun Seudun oppaat 
ry:n jäsenmaksun
55 e.

Hakeminen:
8.5.2020 mennessä 
sähköisesti osoit-
teeseen opastuk-
set@goarctic.fi. 
Lähetä vapaamuo-
toinen hakemus 
perusteluineen, 
cv ja kuva. Haun 
jälkeen suoritetaan 
oppilasvalinta/haas-
tattelu.

Lisätietoja: www.
tyrnava.fi/uutiset

kunta

EST. 1867

Haluatko opastaa matkailijoita bussikier-
roksilla, kävelykierroksilla ja matkailukoh-
teissa Kempeleessä, Limingassa ja Tyrnä-
vällä? Oletko tiedonhaluinen ja utelias, 
seurallinen ja oppivainen? Haluatko oppia 
tuntemaan kotiseutuasi? Mikäli vastaat 
kyllä, olet tervetullut Suomen opasliiton 
auktorisoimalle matkailuoppaan perus-
kurssille, joka starttaa Lakeuden alueella 
(Kempeleessä, Limingassa ja Tyrnävällä) 
kesäkuussa 2020. 
Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti 
voit liittyä Oulun seudun oppaat ry:n jäse-
neksi ja saat oikeuden toimia auktorisoi-
tuna matkailuoppaana Lakeuden alueella.
Aika: 3.6.2020-3.3.2021
Laajuus: 200 tuntia, joista 120 tuntia lähi-
opetusta ja 80 tuntia itsenäistä opiskelua.
Kouluttajat: Go Arctic Oy, Oulun seudun 
oppaat ry, Saaga Travel Oy

Matkailuoppaan koulutus
Lakeuden alueella
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Matkailuoppaan koulutus
Lakeuden alueella
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Miten voit hyvin, vaikka etäällä ollaan?
Hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen 
osa tulevaisuuden kunnan tehtäviä ja 
koskee jokaista kuntalaista.

Tyrnävän kunnan hyvinvointityössä 
on keskiössä tyrnäväläinen ihminen. 
Hyvä elämä ja hyvinvointia edistävät 
palvelut kuuluvat kaikille. Olemme virka-
miestyönä pohtineet ja halunneet ottaa 
myös kuntalaiset mukaan kertomaan, 
mitä kunta voi tehdä edistääkseen kun-
talaisten hyvinvointia ja mitä jokainen 
voi itse tehdä oman hyvinvoinnin eteen?  

Hyvinvointi rakentuu teoista ja toi-
menpiteistä, jotka vaativat onnistu-
akseen vuoropuhelua, kohtaamisia ja 
yhteisestä tekemistä omassa ja lähiym-
päristössä. Hyte-työssä korostuu osal-
lisuus ja yhteisöllisyys eli jokapäiväistä 
arjen turvaa tuovan yhteisön merkitys. 
Poikkeusaikana, jota elämme, olemme 
itse kukin joutuneet pohtimaan uu-
sia toimintamalleja työn tekemiseen, 
vapaa-ajan viettoon ja yhteisöllisyyden 
rakentamiseen. Erityisesti osallisuu-
den ja yhteisöllisyyden kokemukset 
ovat vaatineet niin yksilötasolla kuin 
suuremmissakin ympyröissä erityispa-
nostusta. Poikkeusajan yhteisöllisyyttä 
on rakennettu verkkoympäristöissä, 
tai esimerkiksi naapuri- tai asiointiavun 
kautta. Vaikeat ajat ovat omiaan myös 
lisäämään ihmisten yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja halua auttaa toisia omien ky-
kyjensä ja voimavarojensa mukaan. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen on kunnan tehtävä. Se on tietoista 
voimavarojen kohdentamista kunta-
laisten hyvinvointiin ja terveyteen. Käy-
tännössä kyse on tehtävistä, joiden ta-
voitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, 
terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, 
sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja 
osallisuuden vahvistaminen. Näitä teh-
täviä toteutetaan kunnan kaikilla toimi-
aloilla. 

Jo valmiiksi tiukassa taloustilantees-
sa olleen Tyrnävän kuntaorganisaati-
on on täytynyt tehostaa toimintaa ja 
toimintatapoja, vaikka monipuolisia 
laadukkaita palveluita onkin pyritty jär-
jestämään. Esimerkiksi sivistys- ja hyvin-
vointiosaston yhteisillä teemoilla - hy-
vinvointi, kansainvälisyys sekä Liikkuva 
kunta- ja Lukeva kunta-ohjelmat – on 
haettu vaikuttavuutta ja merkitykselli-
syyttä palvelun loppukäyttäjälle eli kun-
talaiselle. Kunnan hallintorajat ylittävää 
yhteistyötä on tehty muun muassa per-
hekeskusten rakentamisessa, digituen 
tarjoamisessa, hyvinvointitapahtumien 
ja vapaan sivistystyön tarjonnan tuot-
tamisessa, työllisyyden edistämisessä, 
vertaisohjaajien kouluttamisessa sekä 
yhdistysyhteistyössä.

Tyrnävän kunnan HYTE-ryhmä on 
moniammatillinen, ja ryhmään kuuluu 
edustajia eri ikäryhmistä ja sektoreilta. 
Ryhmän on haluttu edustavan laajasti 
kuntalaisia. Tyrnävän kunta pyrkii edis-
tämään kuntalaisten hyvinvointia myös 
tiimillä, johon kuuluvat osallisuuskoor-
dinaattori, liikuntasihteeri ja työ- ja 
elinkeinosuunnittelija, joka on myös 
kunnan yhdistysyhteyshenkilö. Varsi-
naisia hyvinvointitapahtumia järjeste-
tään Tyrnävällä yhteistyössä noin 10 
per vuosi, mutta kaikkinensa Tyrnävän 
kunta on mukana järjestämässä noin 130 
tapahtumaa vuositasolla. Yksi tärkeim-
mistä tapahtumapaikoista Tyrnävällä 
on Meijerialue ja sen Myllykirjasto; Mei-
jerialueella järjestettiin vuonna 2019 70 
tapahtumaa, joissa oli yhteensä noin 17 
000 kävijää. 

Tyrnävä kunnan edustajat myös alle-
kirjoittivat Pohjois-Pohjanmaan hyvin-

vointisopimuksen vuosille 2019-2025, 
sopimuksessa sopimusosa-puolet ilmai-
sevat halunsa edistää ja kehittää poh-
joispohjalaisten ihmisten hyvinvointia.

Lukeva kunta
Lukeva kunta -ohjelmalla vastattiin 
opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen 
asettaman Lukutaitofoorumin suun-
taviivojen pohjalta käynnistyvään Lu-
kuliikkeeseen, jossa haastetaan kaikki 
mukaan edistämään lukemista ja luku-
taitoa. Lukeva kunta -ohjelman tavoit-
teena Tyrnävällä on edistää ja innostaa 
kaikenikäisten lukuharrastusta ja luku-
taitoa, pääpaino on lapsissa ja nuorissa, 
mutta myös muut ikäryhmät huomioi-
daan. 

Tyrnävän kirjasto on saanut rahoitus-
ta lukemisesta edistäviin, syksyllä 2020 
alkaviin hankkeisiin -Toimintamallit 
kuntoon! sekä Kirjailijavierailuille lukuin-
to lakeuden lapsille ja nuorille -yhteis-
hankkeeseen Kempeleen, Limingan ja 
Lumijoen kirjastojen kanssa. Tyrnävän 
kirjastoissa oli vuonna 2019 yhteensä 48 
766 käyntiä, ja 191 ryhmäkäyntiä. Tyrnä-
vällä lainattiin 110 102 teosta, mikä on 
jokaista kuntalaista kohti 16,29 lainaa, 
kun koko maan keskiarvo on 15,66. Noin 
puolet Tyrnävän kirjastojen lainoista oli 
lasten kaunokirjallisuutta. 

Opetuspalveluissa lukemista on edis-
tetty erilaisten tapahtumien, kampanjoi-
den ja oppisisältöjen kautta. Yläkoulussa 
on valmisteltu lukupainotteista äidin-
kielen valinnaista kurssia, ja parannettu 
lukemisen mahdollisuuksia koulun tilois-
sa. Koulukirjastojen aineistoja on lisätty 
ja kouluissa on järjestetty lukupäiviä, 
lukukilpailuja, lukemispäivänavauksia, 
satuhetkiä päiväkotilapsille. Koulujen 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa on toteu-
tettu lukuvaari ja -mummo toimintamal-
lia. Varhaiskasvatuksessa on panostettu 
siihen, että lapset ikä- ja kehitystasonsa 
mukaisesti kiinnostuvat satujen kuunte-
lemisesta, kirjaimista ja lukemaan oppi-
misesta. Sanoilla leikittely, riimittely ja 
muut kielellisen tietoisuuden lisäämisen 
keinot ovat käytössä varhaiskasvatuk-
sen arjessa jatkuvasti. Alakouluissa ja 
varhaiskasvatuksessa on pyritty lisää-
mään kirjastokäyntejä ja osallistuttu kir-
javinkkauksiin. Perheitä on kannustettu 
lukemaan neuvolan, varhaiskasvatuk-
sen, koulujen, nuorisotyön ja kirjaston 
taholta. 

Liikkuva kunta 
Tyrnävän kunnan hyvinvointityössä on 
liikkumisen edistäminen ja liikunnal-
liseen elämäntapaan kannustaminen 
ovat keskeisiä tavoitteita. Liikkuva kunta 
-ohjelma tukee kunnan eri osastoja edis-
tämään liikuntaa arjessa. Pyrkimyksenä 
onkin saada liikunta luonnolliseksi osaksi 
tyrnäväläisten elämää.

Opetuspalveluissa liikuntaa on py-
ritty lisäämään erityisesti välitunneilla 
ja koulupäivän jälkeen esim. kerhoissa. 
Kouluissa on pelattu sisällä ja monitoi-
miareenalla erilaisia pelejä. Päivittäin 
ruokavälitunneilla on tarjottu mahdolli-
suus osallistua välituntiliikuntaan koulu-
jen saleissa. Kouluissa on järjestetty vä-

lituntiliikuntaa ja -kisoja, liikuntapäiviä, 
koulutusta opettajille sekä oppituntien 
liikunnallistamista. 

Liikkuminen on osa lasten päivit-
täistä varhaiskasvatusta. Lasten kanssa 
ulkoillaan päivittäin useampi tunti ja 
hyödynnetään oman piha-alueen lisäksi 
lähiympäristöä sekä sisä- että ulkoliikun-
tapaikkoja. Lisäksi osa perheille suun-
natuista varhaiskasvatuspalveluiden 
järjestämistä tapahtumista oli liikunta-
painotteisia.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämi-
nen ja liikunnan rooli hyvinvoinnin edis-
täjänä ovat viime aikoina korostuneet 
Tyrnävällä. Sekä kunnan liikuntatoimi, 
että paikalliset yhdistykset järjestävät 
monenlaista hyvinvointia edistävää lii-
kuntaa. Urheiluseurojen ja yhdistysten 
tärkeyttä liikuntapalveluiden tuottajana 
ei voi liiaksi korostaa. Urheiluseurat jär-
jestivät vuonna 2019 Tyrnävällä yhteen-
sä 2 039 harjoitusta, joissa oli yhteensä 
21 075 osallistujaa. Tyrnävän kunnan 
liikuntatiloja käytettiin 75 580 kertaa, 
joten kunnalla on tärkeä rooli liikuntatoi-
minnan mahdollistajana muun muassa 
liikuntapaikkojen ylläpitäjänä.

Tyrnävän kunnassa on myös tehty 
yhteistyötä sosiaali- ja terveysosaston 
kanssa elintapaneuvonnassa ja edistetty 
nuorten liikkumista ja aktiivista vapaa-
ajan harrastustoimintaa. Tyrnävällä lii-
kunta halutaan hyvinvoinnin edistäjäksi 
läpi ihmisen elinkaaren. Ikääntyneille 
aloitettiin alkuvuodesta 2020 maksuton 
ryhmäliikunta useammassa taajamassa, 
mutta liikuntatilojen sulkeminen lopetti 
lupaavasti alkaneen toiminnan. Ikäänty-
neiden liikuntaryhmät kuitenkin jatka-
vat toimintaansa poikkeustilan jälkeen, 
samoin kuin muukin liikuntatoiminta 
Tyrnävällä. Sitä odotellessa meidän kaik-
kien tulee pitää huolta omasta hyvin-
voinnistamme syömällä hyvin, nukku-
malla tarpeeksi, pitämällä yllä sosiaalisia 
suhteita, tekemällä itsellemme mieluisia 
asioita ja liikkumalla tarpeeksi. Ulkoilua 
varten Tyrnävältä löytyy niin metsää, 
teitä kuin peltoakin sekä retkeilyreittejä. 
Kunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa vinkataan sulkuajan harras-
teista: koonnista löytyy liikuntavinkkejä 
eri ikäisille kuntalaisille, e-nuokkareita 
ja pöytäroolipelejä, kulttuurielämysten 
lisäksi löytyy myös liikunnallinen seppo.
io -peli, jonka vaihtuvalla teema liikuttaa 
tyrnäväläisiä ulkoilun lomassa suoritet-
tavien tehtävien kautta. Tutustu liikun-
tavinkkeihin poikkeusaikana ja koontiin 
tapahtumatarjonnasta Tyrnävän kunnan 
verkkosivujen etusivun Tapahtumat-
osiosta. 

Tyrnävän kunta 
kokeili etätyötilaa

Hyvinvoiva etätyöläinen
Monet työntekijät ja yrittäjät ovat 
koronaviruksen aiheuttaman poik-
keustilanteen myötä jääneet kotiin 
tekemään etätyötä. Kokosimme yh-
teen etätyövinkit, joiden avulla voit 
tehdä etätyötä tehokkaasti, mutta 
samalla myös mukavasti. 

Suunnitelma ja  
aikataululutus
Näinä aikoina koti voi olla koko per-
heen etätyöpiste. Jopa perhekoko-
uksille voi olla tarvetta: kuka tekee 
mitäkin ja milloin, kuka auttaa tar-
vittaessa koulutehtävissä ja kuka 
valmistaa ruuan. Mieti myös, missä 
kukanenkin haluaa työskennellä. 
Olisi tärkeä, että myös sinä tunnet 
olosi mukavimmaksi ja pystyt keskit-
tymään hyvin töihisi. Kuulokkeiden 
käyttö on suotavaa. Valmistaudu 
etätyöpäivään samalla tavoin kuin 
mihin tahansa työpäivään. Pane työ-
välineet kuntoon edellisenä iltana ja 
tarkista seuraavan päivän aika-tau-
lut. Pidä rutiineista kiinni.  

Tauot
Ripottele työpäivän lomaan taukoja, 
jotka antavat mahdollisuuden palau-
tua työstä. Jos voit, käväise ulko-na.

Pidä taukoja aivan kuten toimis-
tossakin. Väsyessäsi liiku/tee tauko-
jumppa. Pidä ruokatunti.

Työkavereiden tapaaminen
Jos tunnet itsesi yksinäiseksi, voit 
tavata työkavereita virtuaalisesti. 
Jaa huolesi työkavereiden kanssa, 
koska jaettu huoli on paljon kevyem-
pi kantaa. Pidä yhteyttä sosiaalisiin 
verkostoihisi sähköisin keinoin. Jos 

sinulla ei ole työyhteisöä, hae ver-
taistukea muista verkostoistasi. Huo-
lehdi myös työkavereistasi. Osoita 
välittämistä ja hae itsekin tukea työ-
yhteisöstäsi. 

Työn ja vapaa-ajan  
erottaminen toisistaan
Tee selkeä raja työn ja vapaa-ajan 
välille. On jokaisen omalla vastuulla, 
että työajan ulkopuolinen aika käy-
tetään rentoutumiseen ja palautumi-
seen. Mieti, miten irtaudut työpäivän 
lopuksi töistä. Lähdetkö esimerkiksi 
koiran kanssa ulos? Liikunta virkistää 
ja vähentää stressiä. Verkosta löytyy 
esimerkiksi jump-paohjeita ja useat 
liikuntakeskukset ovat aloittaneet 
virtuaaliset ryhmäliikuntatunnit.

Seuraa vain luotettavia  
tietolähteitä
Huolestumisen myötä huhujen mää-
rä tyypillisesti lisääntyy ja liikkeellä 
on myös paljon väärää tietoa. Seu-
raa oman organisaatiosi tiedottamis-
ta ja ohjeistuksia ja viranomaisten 
tiedotteita, kuten thl.fi ja ttl.fi. 

Tyrnävän kunnan etätilan, eli Hu-
bin avajaisia vietettiin maanantaina 
4.11.2019 Avajaisissa kävi noin 20 
henkilöä. Marras-joulukuussa ko-
keiltua etätyötilaa käytti yhteensä 
seitsemän henkilöä varsinaisissa 
työtehtävissään ja heistä vain yksi 
vietti tilassa kokonaisen työpäivän. 
Avoimet ovet kahvi- ja teetarjoilun 
kera järjestettiin 11 kertaa ja tilassa 
pidettiin muutamia kokouksia.

Kunta tarjosi Hubissa kokeilun 
aikana avoimesti käyttöön muuta-
malla työpisteellä kalustetun etä-
työtilan kunnantalon pihapiirissä 
Vanhan paloaseman tiloissa. Tilaan 
sisältyi kaksi erillistä useamman työ-
pisteen työhuonetta, verkkoyhteys, 
yhteinen kahvihuone, yksityisyyttä 
lisäävän puhelinkoppi sekä pieni 
kokoustila. Tilat olivat ennakkoon 

varattavissa kunnantalolta.
Toiminnan aikana järjestettiin 

kaksi kertaa Hubin miniklinikka, 
joiden aiheena olivat Oulun seudun 
Uusyrityskeskuksen yritysneuvoja 
yrittäjäpolun alusta ja tukimahdol-
lisuuksista sekä Nouseva Rannikko-
seutu ry:n rahoitusmahdollisuudet. 
Näiden yhteistyöorganisaatioiden 
edustajat olivat miniklinikoiden ajan 
paikalla kertomassa yrityksiä tuke-
vasta toiminnastaan ja antamassa 
tarvittaessa yrittäjille henkilökoh-
taista neuvontaa. Molempiin tilai-
suuksiin osallistui viisi yrittäjää.

Mikäli etätyötilan käyttämiseen 
jatkossa ilmaantuu uutta kiinnos-
tusta, on kunnalla julkisten tilojen 
jälleen avauduttua valmius uudistaa 
etätyötilakokeilu. Olethan meihin 
yhteydessä! 
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Tyrnävä  

– paikka kasvaa!

Vinkkejä taloudenhallintaan 
korona-aikana

Tyrnävällä toimii talous- ja velkaneuvonta 
-hanke Apua asumiseen, joka tukee talousvai-
keuksissa olevia kuntalaisia ennen talous- ja 
velkaongelmia sekä niiden aikana. Tyrnävällä 
hanke toimii ajalla 2.1.2020 - 31.12.2020. Tällä 
hetkellä etenkin koronaepidemia saattaa han-
kaloittaa velkojen ja laskujen maksamista, jos 
tulot vähenevät lomautuksen tai työttömyy-
den vuoksi. Hätäratkaisuja ei kannata tehdä 
esimerkiksi nostamalla kalliskorkoisia pikavip-
pejä. Laskujen ja velkojen maksu velalla voi 
ensin helpottaa rahatilannetta, mutta saattaa 
johtaa velkakierteeseen tai syventävää sitä en-
tisestään. 

Erääntyvistä veloista ja laskuista kannat-
taa olla yhteydessä velkojaan/laskuttajaan, 
mikäli et pysty maksamaan velkaa tai laskua. 
Laskuista tai veloista voi sopia vielä, vaikka ne 
olisivat menneet perintätoimistoon tai jopa 

ulosottoon. Koronaviruksen aiheuttamat mak-
suongelmat ovat nyt yleisiä eikä niitä ole syytä 
hävetä. Menot tulisi laittaa tärkeysjärjestyk-
seen. Hoida aina ensin elämiseen liittyvät vält-
tämättömät menot kuten asuminen, vuokra ja 
sähkö. Kaikista maksamattomista laskuista voi 
tulla maksuhäiriömerkintä, mutta vuokran tai 
sähkölaskun maksamatta jättämisestä voi seu-
rata myös häätö tai sähköjen katkaiseminen. 
Pyydä apua aina tarvittaessa kunnan hanke-
työntekijöiltä tai yhteistyökumppaneilta kuten 
Takuusäätiöltä.

 
Anne Tiirikainen
Hanketyöntekijä, 
Tyrnävän työ- ja 
elinkeinosuunnittelija
puh. 040 497 1067

kodin paikka Tyrnävältä Tulossa uutta:  
Omaleimainen Murto kasvaa
Murron asuinalue 10 kilometrin etäisyydellä 
Tyrnävän kirkonkylältä on kasvamassa sin-
ne laadittavan asemakaavan laajennuksen 
valmistuessa. 

Kaavaehdotuksessa alueelle on tulossa 
kaikkiaan yli sata uutta tonttia, joilta kai-
kilta on suora yhteys lähimetsiin. Murron 
metsissä latu- ja polkuverkostot kutsuvat 
liikkumaan. Peuranmäellä on mahdollis-
ta harrastaa Frisbeegolfia. Murrossa on 
mainioiden liikuntamahdollisuuksien ohella 
päiväkodit ja yli 300 oppilaan koulu 0-6 
luokka-asteille.

Seuraa Murron 
alueen val-
mistumista ja 
kanaviamme:

   www.tyrnava.fi

Tyrnävän 
kunta

tyrnavan_
kunta

Hirvelä
Rakentamisvalmis alue vain kilometrin etäi-
syydellä kirkonkylän palveluista. Keskustaan 
pääsee turvallisesti kävelytietä pitkin joka 
suunnasta. 30 omakotitalotonttia odottaa 
asukkaitaan. Onko täällä tuleva kotisi?

Hirvelän sydän on omenapuisto, jonne istu-
tetaan asukkaiden iloksi sata omenapuutta. 
Alueen keskuksena leikkipuisto kuntoilulai-
tealueineen täyttyy jo iloisista leikeistä.

- Kiinnostuitko? Tyrnävällä asut avarasti, vain 
puolen tunnin etäisyydellä Oulun keskustasta. 
Kysy näitä, tai muita kirkonkylän ja Temmek-
sen vapaita tontteja Tyrnävän kunnasta,
 Teija Mikkonen, puh. 044 497 1051

Hirvelä

Kukaan ei jää yksin 
asiointiapua on saatavilla

Olemme avanneet kuntien 
kautta jaettavan 2000 euron 
yksinyrittäjäavustuksen haun. 

Hakuohjeet osoitteessa: 
www.tyrnava.fi/tuki

Samalle sivulle on koottu 
tietoa myös muista yritysten 
tukimahdollisuuksista koro-
naviruksen aiheuttamassa 
häiriötilanteessa.

Yksinyrittäjäavustus 
haettavissa Tyrnävän kunnassa

kunta

Olemme avanneet kuntien 
kautta jaettavan 2000 euron 
yksinyrittäjäavustuksen haun. 

Hakuohjeet osoitteessa: 
www.tyrnava.fi/tuki

Samalle sivulle on koottu 
tietoa myös muista yritysten 
tukimahdollisuuksista koro-
naviruksen aiheuttamassa 
häiriötilanteessa.

Yksinyrittäjäavustus 
haettavissa Tyrnävän kunnassa

kunta

YKSinYriTTäJäAVuSTuS
HAeTTAViSSA TYrnäVän KunnASSA
Olemme avanneet kuntien kautta jaettavan 2000 euron
yksinyrittäjäavustuksen haun.

Hakuohjeet osoitteessa:
www.tyrnava.fi/tuki

Samalle sivulle on koottu tietoa myös muista yritysten
tukimahdollisuuksista koronaviruksen aiheuttamassa
häiriötilanteessa.

Koronaviruksen tartuntariskin vuoksi yli 
70-vuotiaiden on pidettävä fyysistä etäisyyttä 
muihin ihmisiin ja lähitapaamisia on vältettävä. 
Iäkkäät ja perussairaat kuuluvat riskiryhmään, 
joka voi saada koronaviruksesta vakavia oirei-
ta. Valtioneuvoston toimintaohjeen mukaisesti 
yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään 
kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdol-
lisuuksien mukaan.

Yli 70-vuotiaat, jotka eivät kuulu kotihoidon 
palvelun piiriin, ohjataan käyttämään varotoi-
menpiteitä noudattaen normaaleita palveluita, 
omaisapua, naapuriapua, kauppojen poikke-
avia ikäihmisille suunnattuja aukioloaikoja ja 
kauppojen kotiinkuljetuksia.

Jos naapuri- tai omaisapua ei ole saata-
villa, tarjoavat monet vapaaehtoisjärjestöt 
Tyrnävällä apua riskiryhmien ja ikääntyneiden 
asiointiin. Apua voi tiedustella vaikkapa SPR:n 
Tyrnävän yhdistykseltä tai MLL:n Tyrnävän 
yhdistykseltä, joka pyrkii tarjoamaan tukea 
etenkin vähävaraisille lapsiperheille. Myös eri 
kyläyhdistykset tarjoavat asiointiapua, samoin 
reserviläisjärjestö ja yksityiset vapaaehtoiset. 
Lisätietoja löytyy Tyrnävän kunnan nettisivuil-
le, jonne on koottu yhteenveto asiointiapua 

tarjoavista tahoista. 
Facebookryhmä Talkooporukka Tyrnävä 

puolestaan organisoi talkooapua riskiryhmä-
läisille.

Tyrnävän kirkonkylän kylätoiminnasta Kaa-
rina Huurre kertoo omais- ja naapuriavun toi-
mivan Tyrnävällä hyvin.

-Pienellä kylällä ihmiset tuntevat toisensa ja 
apua tarjotaan, sekä rohjetaan kysyä. Itse olen 
soittanut lähipiirin riskiryhmäläiset läpi, kerto-
en apua olevan tarjolla. Vastaanotto on ollut 
kiitollinen ja olemme voineet olla avuksi niin 
kauppa- kuin apteekkiasioissa, Kaarina toteaa.

Tyrnävän kirkonkylän kylätoimikunnan 
Kaarina Huurre kertoo toimineen vajaat kaksi 
vuotta. Toiminnassa on mukana muun muassa 
työuransa terveydenhoitajana ja kotihoidon 
työntekijänä toimineita henkilöitä. Avun tar-
joaminen on näin ollen luonnollinen toiminta-
muoto kyläyhdistykselle.

-Itse tein työurani sosiaalitoimessa, joten 
toimiminen avuntarjoajana tuntuu itselleni so-
pivana työmuotona eläkepäivilläkin, Kaarina 
naurahtaa ja kehottaa rohkeasti kaikkia avun-
tarvitsijoita ottamaan yhteyttä. MTR
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Tyylikkäät teräsportaat ja

lasikaiteet mittatilaustyönä

www.jale.fi        myynti@jale.fi

Suomalaisesta teräksestä käsityönä 
valmistetut Jale-portaat ovat tyylikäs ja 
näyttävä valinta moderniin kotiin. 

Kolmesta runkomallista voit valita tyyliisi 
sopivan ratkaisun. Kaikkiin runkomalleihin 

on saatavilla tilaa avartava lasikaide sekä 
upea integroitu valaistus.

  

Tyylikkäät teräsportaat ja

lasikaiteet mittatilaustyönä

www.jale.fi        myynti@jale.fi

Suomalaisesta teräksestä käsityönä 
valmistetut Jale-portaat ovat tyylikäs ja 
näyttävä valinta moderniin kotiin. 

Kolmesta runkomallista voit valita tyyliisi 
sopivan ratkaisun. Kaikkiin runkomalleihin 

on saatavilla tilaa avartava lasikaide sekä 
upea integroitu valaistus.

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

rusila@dnainternet.net

PUTKIRUSILA OY
 • LVI-asennukset • LVI-urakoinnit 

• Alan tarvikkeet 

www.ylitalotmi.fi

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

Juha Karhula Oy
Ollilantie 7 Tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

SuOriTamme 
jaTkuvaa 

meTallirOmun 
keräySTä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

Jos kaadut, kannattaa nousta ylös
Eletään sellaista aikaa, että 
yritykset ovat vähän sa-
mantapaisen asian kanssa 
tekemisissä kuin 90-luvun 
alussa ja silloin mm. korot 
nousivat pilviin. Nyt korona 
määrittää toiminnan mah-
dollisuuksia. Kumpikaan 
näistä ei ole pienten yrittäji-
en aiheuttama, mutta seura-
ukset joudutaan kärsimään 
raskaimman mukaan. Silloin 
minullakin oli lainan korko 
yli 24 prosenttia, luvussa ei 
ole pilkkuvirhettä. Nyt ai-
noa mahdollisuus välttää 
viruksen tulo on rajoittaa 
sosiaalisia kontakteja sekä 
pysytellä pienissä piireissä. 
Kaikki eivät valitettavasti 
voi tehdä etätöitä, minäkin 
yritin tehdä puusepän hom-
mia etänä ja laitoin vasaraan 
metrin varren, mutta siinä 
kärsi osumatarkkuus nau-
lankantaan.

Tulee mieleen eräs juok-

sija, taisi olla Lasse Viren 
nimeltään, kun hän kompas-
tui kesken juoksun. Jos siinä 
olisi ehtinyt 90-luvun asen-
neilmapiiri puuttua tapahtu-
maan, niin ei varmasti olisi 
annettu nousta ylös, vaan 
olisi potkittu lisäksi polveen, 
ettei varmasti pystyisi nou-
semaan. Onneksi kisa oli 
ulkomailla ja hän nousi ylös 
ja kaatumisesta suivaantu-
neena juoksi muiden edelle, 
jolloin kukaan ei voinut enää 
tönäistä nurin ja näin ollen 
voitti olympiakultaa. 

Tämän ajan seurauksena 
varmasti moni yrittäjä jou-
tuu lopettamaan toiminnan, 
sillä ei kaikilla pienyrittäjillä 
ole niitä kaivattuja puskuri-
rahastoja. Moni elää hyvin 
pienillä tuotoilla ja jos suin-
kin on varaa, niin se laite-
taan yrityksen kehittämi-
seen, ei jouda sukanvarteen 
odottelemaan.

Nyt näille yrittäjille pitää 
ehdottomasti antaa toinen 
mahdollisuus yrittää, sillä 
heillä on kokemusta yrittä-
misestä ja osaavat välttää 
virheitä, joita on aikoinaan 
tullut tehtyä. Jos näitä pot-
kitaan polveen eikä anneta 
mahdollisuutta uusintaan, 
niin mistä tämä maa saa 
pienyrittäjiä, partureita, 
hierojia, autoilijoita yms. 
palveluita, joita eivät kan-
sainväliset suuryhtiöt tule 
Tyrnävälle tekemään.

Minäkin sain aikoinaan 
toisen mahdollisuuden, kii-
tos paikalliselle pankille ja 
omille läheisilleni. Siinä to-
sin meni kyllä yrittämisen 
kasvun halut, mutta ruokaa 
on saatu, kun vielä vaimo 
on ollut muualla töissä. Nyt 
tuntuu asenneilmapiiri ole-
van yrittäjien puolella ja ym-
märretään meidän tarpeelli-
suus.

Kunniapuheenjohtaja Tauno 
Bräysy.

Toivotan kaikille  
voimia jaksamiseen  

matkalla kohti  
parempia aikoja!

Tauno Bräysy
Tyrnävän Yrittäjien  
kunniapuheenjohtaja

Lama-ajan opit
Muistan kovin hyvin vielä 
päivän marraskuulta 1991. 
Tuolloin meillä kotona tun-
nelma oli kovin ahdistunut. 
Ilmassa oli kysymys: miten 
tästä selvitään? Oli toteutu-
nut Suomen markan deval-
vointi. Isäni, joka oli yrittäjä, 
oli rahoittanut yritystään 
tuolloin kovin suositulla 
valuuttalainalla ja yhdessä 
yössä markan devalvaati-
on myötä lainojen määrä 
nousi huomattavasti. Lai-
nojen korot olivat jotain 
aivan muuta kuin mihin 
näinä aikoina on totuttu, 
joten taloudellinen kriisi oli 
valmis. Laman alkutahdit 
oli soitettu ja niistä alkoi 
maassa konkurssien sekä 
suuren työttömyyden aika. 
Enkä ainakaan minä muis-
ta tuota aikaa kovin sovin-
nollisena. Ei ollut yhteen 
hiileen puhaltamista, paitsi 
jos sellaiseksi ei lasketa sitä, 
että jotkin tahot puhalsivat 
toisia nurin. Ja tuo aika jätti 
jäljet. Työttömyysprosen-
tit ja konkurssiluvut ovat 
historiankirjoissa, mutta 
ahdistuksen ja häpeän jäl-
jet elävät edelleen noihin 
pyörteisiin joutuneiden ih-
misten ja heidän läheisten-
sä mielissä.

Lama-ajasta selvittiin ja 
ehkä jotakin ajan koettele-

muksista opittiin. Nyt eteem-
me tullut koronapandemia on 
uudenlainen kriisi niin yhteis-
kunnalle kuin yrityksille. Kriisi 
on maailmanlaajuinen ja virus 
ensisijaisesti vaikuttaa ihmi-
sen terveyteen ja henkeen. 
Virukselta suojautuminen 
on vaatinut laajoja suojautu-
mistoimia, jotka väistämättä 
iskevät myös yhteiskunnan ja 
yritysten talouteen. Kalliiksi 
käyvät rajoitukset ja ihmis-
ten suojaamistoimet ovat 
pohjimmiltaan perusteltuja, 
sillä onhan tarkoitus suojel-
la lähimmäisten terveyttä ja 
henkeä. Samaan aikaan on 
ymmärrettävä, että monissa 
yrityksissä tunnelmat ovat 
samanlaiset kuin 90-luvun 
laman aikaan: miten tästä sel-
vitään?  Uutiset lomautuksis-
ta ja irtisanomisista kertovat 
sen, että isojen haasteiden 
edessä olemme. Onneksi on 
myös uutisia tuesta ja avusta, 
niin pienille kuin isoille yrityk-
sille. Samoin on viestejä siitä, 
että ihmiset ovat ymmärtä-
neet paikallisten yritysten 
tukemisen merkityksen tässä 
tilanteessa. Ja lisäksi Korona 
on opettanut meille sen, että 
lähellä tuotettu palvelu tai 
hyödyke tuo meille turvaa sil-
loin, kun globaalit ketjut kat-
keavat. Tätä turvaa on syytä 
pitää arvossa.

Tyrnävän kirkkoherra Tee-
mu Isokääntä.

Jos jotakin voisi lama-ajan 
opeista tähän hetkeen tuo-
da, niin sen ymmärtämisen, 
että me rakennamme kaikki 
hyvinvointimme yhdessä. 
Raamatussa on ajatus seu-
rakunnasta ruumiina, jonka 
jäseninä jokainen on. Tuohon 
ajatukseen liittyy se, että jos 
joku osa ruumista kärsii, niin 
koko ruumis kärsii. Saman 
ajatuksen haluaisin sisälty-
vän koronanpandemian yh-
teiskunnalliseen jälkihoitoon. 
Valtio, kunnat, yritykset, yh-
teisöt ja seurakunnat ovat 
kaikki sidoksissa toisiinsa ja 
samalla tavoin jokainen ih-
minen ja perhe ovat osa tätä 
kokonaisuutta. Nämä yhtey-
det meidän on tärkeä nähdä 
ja tunnustaa niin valtion ta-
solla kuin paikallisti. Nyt ei siis 
ole aika puhaltaa toisia nurin, 
vaan on aika katsoa ja pitää 
huolta siitä, että jokainen 
jäsen ruumiissa on mahdolli-
simman hyvässä voinnissa. Ja 
jos joku kaatuu, niin ei hylätä, 
vaan autetaan nousemaan 
ylös.

Kirkossa on aina uskot-
tu rukouksen voimaan. Siksi 
haluankin rohkaista sinua 
rukoilemaan lähellä elävien 
ja kaikkien tuttujen puoles-
ta. Jos sydämestä rukoilet 
toisen puolesta, olet epäile-
mättä valmiimpi myös hädän 

hetkellä auttamaan häntä. 
Rukouksen voima, se kos-
kettaa rukouksen kohdetta, 
mutta se koskettaa myös 
itse rukoilijaa. Rukouksen 
henkeen kuuluun kaiken 
hyvän pyytäminen ja toivo-
minen toiselle, se on ajatuk-
sena kovin lähellä yhteen 
hiileen puhaltamista.

Teemu Isokääntä 
Kirkkoherra, 
lama-ajan nuori
Tyrnävän seurakunta

ps. Isä on edelleen yrittäjä, 
joka yrittää nykyään jäädä 
eläkkeelle.

044 269 2420 
www.ytisannointi.fi

Kattavat palvelut yksityisteille
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KEMI  •  OULU  •  JYVÄSKYLÄ  •  JOENSUU  •  LAHTI

Olemme
laajentaneet toimintaa 

salaojitukseen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjOus
jari  0400381261 jarmo 0400895173

jari@jturakointi.fi

tyrnävä

Olemme
laajentaneet toimintaa 

salaojitukseen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjOus
jari  0400381261 jarmo 0400895173

jari@jturakointi.fi

tyrnävä

Salaojitusta
lakeudella

SALAOJITUSTA 
lakeudella ja muualla,

kookosputkella ja soralla.
UUTUUTENA 

MUOVIKUITUPÄÄLLYSTE!

Liikunnalla iloa & terveyttä
Liike on lääke tai tarkennus 
vielä, oikeanlainen liike on 
lääke. Liikunnalla on suuri 
merkitys terveyteen ja jak-
samiseen, vaikka työpäivän 
jälkeen kuinka väsyttäisi, on 
parempi vaihtoehto vaikka-
pa pieni kävelylenkki kuin 
sohvalla makaaminen. 

Liikkumisen ja hyvän 
työergonomian merkitys 
näin etätyö/kotikoulu aika-
na korostuu todella paljon. 
Monilla on jäänyt nyt se 
vähäinenkin työ/koulumat-
kaan käytetty liikkuminen 
poissa päivärutiineista. Istu-
taan pitkät päivät koneiden 
ääressä, harrastukset ovat 
tauolla, eikä oikein välttä-
mättä huvita itsekseen liik-
kua. Mutta nyt kannattaa 
ottaa koppia omasta hyvin-
voinnista ja tauottaa työ/
koulupäivää lyhyillä liikun-
tatauoilla, jo muutamakin 
minuutti virkistää ja vaikut-
taa terveyteen positiivisesti. 

Jos mahdollista niin käy-
tä aiemmin työmatkaan 
kulunut aika aamusta pie-
neen kävelylenkkiin, mikä 
onkaan ihanampaa kuin 
haukata raikasta ilmaa heti 
aamusta. Jos ulkoilu ei ole 
mahdollista niin aloita aamu 
ainakin pienellä venytte-
lyllä, vetreytä lihakset jo 
ennen aamupalaa. Käytä tä-
hän muutama minuutti siis 
vain pieni hetki aamustasi. 
Houkuttele mukaan puoliso 
ja lapset, näin kaikkien päi-

vä alkaa paremmin. Tauota 
työpäivän aikana istumista, 
hyvä muistisääntö olisi, jopa 
nousta puolen tunnin välein 
seisomaan, pyörittele olka-
päitä, käsiä ja taivuta sieväs-
ti selkää taaksepäin samalla 
nostaen kädet ilmaan. 

Iltapäivästä tai illasta 
onkin sitten pitemmän ul-
koilun vuoro, käy ainakin 
puolen tunnin reipas käve-
lylenkki ja jos tykkää juosta 
niin mikä estää. Muista vain 
talven jälkeen aloitella juok-
sulenkkeily pienillä mat-
koilla & kävele välillä, näin 
jalat tottuvat eivätkä rasitu 
heti alkuun liikaa. Muista 
myös liikkumisen suositus: 
sydämen sykettä kohottavaa 
liikettä eli reipasta liikku-
mista suositellaan tehtäväksi 
2, 5 tuntia viikossa. Samat 
terveyshyödyt saa myös li-
säämällä liikkumisen tehoa 
rasittavaksi. Tällöin liikku-
misen määrä on 1 tunti 15 
minuuttia viikossa. 

Lihaskuntoa ja liikehal-
lintaa tulisi myös sisältyä 
viikkoon vähintään kaksi 
kertaa. Oman kehon painol-
la tehtäviä lihaskuntoharjoit-
teita on helppo tehdä. Tee 
vaikka pienen kävelyn pääl-
le seuraavat liikkeet: kehon-
painokyykky, punnerrus, 
hyvää huomenta, lantion 
nosto ja vatsarutistus sekä 
muista myös treenata vinot 
vatsalihakset. Vatsalihasliik-
keissä kannattaa varmistaa 

liikkeiden oikeanlaisuus, tä-
hänkin löytyy hyviä ohjeita 
vaikkapa netistä. 

Liikkuvuus, rentoutu-
minen, lepo ja terveellinen 
ravinto älä unohda näitä! 
Huolla kehoasi muutaman 
kerran viikossa myös liikku-
vuustreenillä, yksinkertaisia 
liikkeittä on todella paljon. 
Muista myös rentoutumi-
nen & riittävä uni. Ulkoilun 
ja liikunnan pitäisi auttaa 
unenlaatuun, mutta joskus 
joillakin esim. myöhään 
harjoitettu liikunta saattaa 
vaikuttaa unta heikentä-
västi. Kuunnelkaa kehoa & 
jokainen löytää itselleen so-
pivimman tavan. 

Liikunnan iloa arkeen, 
Annukka Suotula-Ervasti 

Liikunnalla on suuri merkitys 
terveyteen ja jaksamiseen, kir-
joittaa Annukka Suotula-Er-
vasti.  Kuva Leevi Kotila.
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Kotimainen vaihtoehto

Tyrnävän Yrittäjillä vilkasta toimintaa
Tyrnävän Yrittäjien vuoden 2019 toimintasuun-

nitelma käsitellään kevätkokouksessa, jonka 
ajankohta on koronan vuoksi vielä avoimena.

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na toimi Annukka Suotula-
Ervasti, varapuheenjohta-
jana Mikko Kukkohovi ja 
sihteerinä Minna Ahonen. 
Muut hallituksen jäsenet 
olivat Tiina Matinolli, Mari-
ka Keränen, Henriikka Pit-
känen, Jari Kurola, Susanne 
Närhi ja Petteri Väyrynen. 
Yhdistyksen kunniapuheen-
johtajana on Tauno Bräysy.

Kevätkokous pidettiin 
toukokuussa ravintola Pö-
milässä. Syyskokous oli 
marraskuussa Pömilässä. 
Tilaisuudessa luovutet-
tiin Tyrnävän vuoden 2019 
yrittäjäpalkinto Siivousapu 
Suvanteelle. Ennen syysko-
kousta oli Yrittäjäilta, jossa 
mukana oli OSAO:lta työ-
elämäkoordinaattori Ari 
Tolonen kertomassa, mitä 
Osao voi tarjota yrittäjäl-
le. Kunnan puheenvuoron 
käytti kunnanjohtaja Vesa 
Anttila sekä elinvoimakoor-
dinaattori Satu Himanen. 
Projektipäällikkö Mari Viire-
lä Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjistä esitteli Buustia yrityk-
sen kasvuun hanketta. 

Hallitus piti vuoden aika-
na seitsemän kokousta. 

Kunnan kanssa  
tiivis yhteistyö
Tyrnävän kunnan kanssa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä. 
Kunnan elinvoimatoimikun-
nassa on edustajana yrittäji-
en puheenjohtaja ja varalla 
varapuheenjohtaja. Toimi-
kunta kokoontui noin kerran 
kuussa keskustelemaan ja 

pohtimaan kunnan elinvoi-
maisuuden kehittämistä. Pu-
heenjohtaja osallistui yritys-
vierailuihin kunnanjohtajan, 
elinvoimakoordinaattorin 
ja kehityspäällikön kanssa. 
Aamukahvitilaisuuksia sekä 
muita yrittäjille suunnattu-
ja tilaisuuksia, koulutuksia 
jne järjestettiin säännölli-
sesti yhteistyössä kunnan 
kanssa. Toukokuun lopul-
la järjestettiin yhteistyössä 
kunnan kanssa Osta Tyr-
nävältä kampanja ja tämä 
toteutettiin uudemman ker-
ran joulukuussa. Yrittäjien 
varapuheenjohtaja Mikko 
Kukkohovi on mukana kun-
nan Hyte- sekä viestintäryh-
mässä. 

Puheenjohtaja osallis-
tui puheenjohtajien neu-
vottelupäiville Helsingissä 
helmikuussa sekä Kunnal-
lisjohdon seminaariin tou-
kokuussa Lappeenrannassa. 
Puheenjohtaja oli mukana 
Nuoret yrittäjät- sekä avai-
met yrittäjyyteen-hankkeen 
ohjausryhmissä. 

Sää suosi  
Kevät- ja Siemenperu-
namarkkinoita 
Tyrnävä Yrittää-lehti il-
mestyi huhtikuun lopulla 
ja lauantaina 27.4. järjes-
tettiin perinteiset Kevät- ja 
siemenperunamarkkinat 
torilla. Markkinamyyjät ja 
-väki saivat nauttia ihanasta 
aurinkoisesta säästä. Mark-
kinaväkeä olikin runsaasti 
liikkeellä, siemenperunoita 
myytiin aikaisempaan ta-

Kunniapuheenjohtaja Tauno Bräysy osallistui PPY:n syyskokouk-
seen lokakuussa Oulussa. 

Syyskokouksen osallistujia marraskuussa ravintola Pömilässä. 

Puheenjohtaja
Mikko Kukkohovi 
Suomen Ekotalot Ay
050 555 7514
tyrnavan@yrittajat.fi

Varapuheenjohtaja
Janne Nissinen
0404 211 7172
janne.nissinen@outlook.com

Sihteeri
Minna Ahonen 
Jokiniemen Kissahoitola
 045 266 3100
minna.ahonen@jokiniemenkissahoitola.fi

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

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

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

Annukka Suotula-Ervasti
Tmi Katja Annukka
044 750 5051
annukka.suotula@gmail.com

Päivi Suvanne
Siivousapu Suvanne
0400 653 697
paivi.suvanne@gmail.com

Jari Tauriainen
J.T. Urakointi Oy
0400 381 261
jari.tauriainen@jturakointi.fi

Tyrnävän Yrittäjät ry:n  hallitus 2020

Tyrnävän Yrittäjien hallitus suunnitteli helmikuun kokouk-
sessaan lehtiasioita ja siinä vaiheessa vielä markkinoitakin; 
Annukka Suotula-Ervasti, Janne Nissinen, Päivi Suvanne, Tii-
na Matinolli, Mikko Kukkohovi, Tauno Bräysy ja Minna Aho-
nen. Kuva: Matti-Tapio Rissanen. 

paan. Uudenperunan juhla 
järjestettiin heinäkuussa to-
rilla. 

Yrittäjän päivän 5.9. kun-
niaksi edellisenä päivänä 
keskiviikkona nautittiin 
aamukahvit Pömilässä. Sa-
mana päivänä järjestettiin 
myös yrittäjyysluokan kans-
sa viidennen kerran läppäri-
lenkki. Tapahtuma oli poik-
keuksellisesti nyt aamulla, 
mutta todettiin tämä hyvin 
toimivaksi ja yrittäjyysluo-
kan läppärirahasto karttui 
mukavasti. Yrittäjäpäivään 
liittyen oli myös Poplin yrit-
täjän hyvinvointiin liittyvä 
kiertue Tyrnävällä, jossa 
PPY:n edustus oli mukana 
tapahtumassa. Yrittäjyys-
luokkalaiset talkoilivat ta-
pahtumassa apuna. 

Syyskuun Tyrnävän pe-
runamarkkinoiden yhtey-
teen järjestettiin neljännen 
kerran Tyrnävä-piha yhteis-
työssä kunnan kanssa. Pe-
rinteinen potunkauneuskisa 
järjestettiin myös. 

Joulunavaus  
meijerialueella
Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjien vuosikokoukseen lo-
kakuussa osallistui Tauno 
Bräysy. Joulunavaus järjes-

Murron nuorisokuoron laulun aikana syttyivät jouluvalot viime 
vuoden joulunalla. 

Yrittäjien puheenjohtaja An-
nukka Suotula-Ervasti tonttu-
na, kuvassa Hilma heppa ja 
omistaja Petra Särkelä eli pu-
heenjohtajan tehtävät ovat 
moninaiset.

tettiin marraskuun lopulla 
meijerialueella. Uudet joulu-
valot syttyivät samana ilta-
na ja kulkue meijerialueelle 
lähti pappilan pihasta.  Ki-
vipirtissä oli tunnelmallisia 
joululauluja, joita säestämäs-
sä kitaralla oli seurakunnan 
puolesta Teemu Isokääntä. 
Joulupuuroa tarjottiin yh-
teistyössä partiolippukunta 
Mustavaristen kanssa. 

Senioriyrittäjät kokoon-
tuivat säännöllisesti joka 
kuukauden toinen tiistai 
Pömilässä. Tapaamisissa 
on ollut säännöllisesti 3-10 
osallistujaa. Tauno Bräysy 
oli Suomen yrittäjien senio-
riverkoston varapuheenjoh-
taja viimekaudella ja PPY:n 
vastaavan verkoston pu-
heenjohtaja.

Lahjoituksia ja  
stipendejä
Syyskokouksessa päätettiin 
edellisen vuoden tapaan 
tehdä lahjoitus tyrnäväläi-
sille vähävaraisille perheille 
ja entisille yrittäjille. Lahjoi-
tus oli yhteensä tuhat euroa, 
joka jaettiin noin 50-200 eu-
ron suuruisina lahjakorttei-
na joululahjana yrittäjiltä, 
osa rahoista käytettiin Pertin 
Pörssistä. Lahjakortit olivat 

Tyrnävän K-Markettiin ja 
rajattu elintarvikkeiden ja 
muiden taloustarvikkeiden 
ostoon. K-Market lahjoitti 
lahjakorttien saajille suklaa-
rasiat. 

Keväällä palkittiin myös 
menestyneitä 4-h yrittäjiä 
stipendillä. Keväällä tehtiin 
perinteiseen tapaan lahjoi-
tus jakamalla 100 euron sti-
pendirahaa yritysopinnoissa 
menestyneille Kuulammen 
koulussa opintonsa päät-
täville nuorille. Yhdistys 
auttoi vuoden aikana use-
amman discon järjestelyissä 
lainaamalla äänentoistolait-
teita sekä toimittamalla ja 
asentamalla ne tapahtuma-
paikalle. 

Yhdistyksen tiedotuksen 
välineenä käytettiin pää-
asiassa sähköpostia, jonka 
kautta jäsenille meni yhdis-
tyksen omia tiedotteita ja 
informaatiota tulevista ta-
pahtumista sekä myös muis-
ta ajankohtaisista asioista. 

Myös yhdistyksen Facebook- 
ja nettisivut olivat yhtenä tie-
dotuksen välineenä. 

Hallitus 

Liikunnalla iloa & terveyttä



1/202016 Tyrnäväyrittää

Ammattitaitoiset maanrakennustyöt
pyörä- ja tela-alustaisilla kaivinkoneilla

pu. 040 5470 890

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

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

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

puh. 0400 685 139

Kallisenhaara 2, 90400 Oulu
Puh. 08 311 3278, 08 375 827, 044 239 6942

www.varipolar.fi

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

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

KEVÄTISTUTUKSIIN
Biolan PUUTArhAkALkki 
25 kg

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

Suvi PihAmULTA 40 l

Suvi pihamulta 
on lannoitettu 
multaseos käytet-
täväksi pihassa 
ja puutarhassa. 
Se soveltuu kas-
vualustaksi esim. 
kukkapenkkeihin, 
kasvualtaisiin, 
ruukkuihin ja 
kasvihuoneisiin.

DOLOmiiTTikALkki 
40 kg

Dolomiittikalkilla sadon 
määrä kasvaa ja laatu paranee. 
Kalsiumia kasvit tarvitsevat 
solukon rakentamiseen koko 
kasvukauden ajan - magne-
siumia tarvitaan lehtivihre-
än muodostamiseen sekä 
nestevirtausten ja ravinteitten 
kuljettamiseen. 

1890
säkki

1000
5 säkkiä 600

säkki

MEIlTÄ MyöS KoTIINKUljETUS, 
kaikki myymälän tuotteet voi tilata myös kotiin. 

Tilaukset voi tehdä myös sähköpostilla pasi@rautasuotula.fi tai puhelimitse 044 750 5050.

Mullat kotiinkuljetuksena nyt 10€ 
(max 10 km säteellä myymälästä, pidemmät matkat pyydä tarjous) 

Biolan PUUTArhAn 
keväTLAnnOiTe 10 kg

1690
säkki

Biolan Puutarhan Kevätlan-
noite on yleislannoite koko 
puutarhaan. Siinä yhdistyvät 
orgaanisten ja mineraalisten 
lannoitteiden hyvät ominai-
suudet. Osa ravinteista on 
kasveille helposti käyttökel-
poisessa muodossa. Lannoit-
teen sisältämä orgaaninen 
aines vilkastuttaa maaperän 
pieneliötoimintaa.


