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siemenperunaa Torilla

asiakkaille suoraan autoon lastattuna ja 
maksu vain korttimaksulla. 

sisääntulo torialueelle autoilla osuuspankin puolelta. 

Tyrnävän yrittäjät ry:n 

perinteiset kevät- ja 

siemenperunamarkkinat 
on peruttu 

koronatilanteen vuoksi.
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Monen yrittäjän piinavuosi
Monille yrittäjille koronavuosi on 
ollut piinavuosi. Asiakkaita on kai-
konnut ja sen mukana tulovirtaa. 
Tukia on ehkä tullut mutta ei har-
valle riittävästi. Pääomia on syöty, 
huoli tulevasta on suuri. Valitetta-
vasti piina voi jatkua, sillä emme 
voi olla varmoja, että tämä on ke-
sällä ohi. Optimistisenkin pitää 
varautua siihen, että kriisi jatkuu 
– muodossa tai toisessa.

Kriisi on kohdellut yrityksiä hy-
vin eri tavalla. Joitakin se on koh-
dellut pehmeästi, joihinkin se on 
iskenyt moukarin lailla. Moukari 
iskee toistuvasti samoihin aloihin: 
ravintolat, majoitus, matkailu, ta-
pahtumat, taiteet, viihde, virkistys, 
urheilu, henkilöliikenne, koulutus, 
osa kaupasta jne.

Helmikuussa kolmetoista pro-
senttia yrityksistä oli maksuvai-
keuksissa. Kymmenen prosenttia 
pohti lopettamista ja viisi prosent-
tia koki konkurssiuhkaa. Kymme-

nen prosenttia on lähes 30000 yri-
tystä, joten määrä on suuri. Eniten 
kärsivät pienet työnantajayritykset 
ja pk-seudun yritykset.

Rajoitustoimien vuoksi yrittä-
jien mielialat ovat synkentyneet. 
Sulkutoimet ja epäselvät ohjeet 
herättävät suuttumusta. Kun kriisi 
pitenee, perusoikeuksia poljetaan 
entistä kevyemmin. Moni kokee, 
että liiketoiminta halutaan sulkea 
hinnalla millä hyvänsä, vaikka asi-
ointi olisi turvallista. Luottamus 
päättäjiin on vähentynyt.

Tuet liian höveliä tai  
tiukkoja
Hallitus ja eduskunta ovat autta-
neet yrityksiä tuntuvasti. Silti mo-
net kokevat, että tukia luvataan 
hövelisti, mutta kun tuki tulee 
haettavaksi, sitä joko ei saa tai saa 
liian vähän. Se herättää ärtymystä. 
Jos haluamme talouden toipuvan 
nopeasti kriisin jälkeen, yritystukia 

pitää olla riittävästi. Kun kriisi on 
ohi, tukien pitää loppua.

Tukipolitiikassa oltiin aluksi lii-
an höveleitä ja viime aikoina liian 
tiukkoja. Business Finlandin ja Ely-
keskusten kehittämistukia meni 
paljon yrityksille, jotka eivät ole 
juuri kärsineet koronasta. Raha ei 
mennyt kuitenkaan hukkaan, kos-
ka niillä kehitettiin uutta.

Viime aikojen päätukimuodoksi 
noussut kustannustuki toimii pa-
remmin teoriassa kuin käytännös-
sä. Vaikuttaa, että se ei auta ketään 
riittävästi. Isoilla tulee vastaan kat-
to ja pienillä lattia. Valtiokonttorin 
jakoprosessi on sujuva, mutta kri-
teerit ovat liian tiukat.

Kustannustuki III on parempi 
kuin isoveljensä, mutta siinä olisi 
pitänyt paremmin huomioida hei-
kentynyt tilanne ja kiristyvät rajoi-
tukset.

Myöskään pelkät rahatuet eivät 
riitä. Kun rajoitukset muuttuvat 

nopeasti, myös lainsäädännössä 
pitää olla joustoja. Siksi on mah-
doton ymmärtää, ettei yt- ja lo-
mautusprosessia nopeutettu viime 
vuoden tapaan. Se on liian hidas 
ylipäänsä, mutta aivan liian hidas 
kriisissä, jossa tilanne jatkuvasti 
muuttuu.

Jälkihoito alkaa  
puoliväliriihestä
Koronan jälkihoito on koko Suo-
men kannalta tärkeä aika. Halli-
tuksen puoliväliriihen merkitys 
on suuri. Siellä pitää paaluttaa ta-
louden uusi suunta ja luoda krii-
sialoillekin luottamusta tulevaan. 
Riihessä ratkaistaan, miten Suomi 
toipuu ja miten yritykset uskalta-
vat työllistää ja investoida. Jos yrit-
täjät eivät luota tulevaan, he eivät 
investoi eivätkä työllistä.

Yrittäjäjärjestö on tarjonnut 
puoliväliriiheen niin työllisyys- 
kuin yrittäjyystoimia. Jos ehdotuk-

Puheenjohtajan palsta 

Yhteistyötä ja tekoja yrittäjien hyväksi 
Aloitin juuri toisen vuoteni Tyrnä-
vän Yrittäjät ry:n puheenjohtajana 
ja tämä aika ei ole ollut ihan sel-
lainen kuin sen olisi pitänyt olla. 
Korona iski heti alkumetreillä ja 
iso osa yrittäjistä on siitä saakka 
taistellut olemassaolostaan. Suo-
men Yrittäjät keskusjärjestönä, 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät alue-
järjestönä ja me Tyrnävällä paikal-
lisjärjestönä olemme yrittäneet olla 
yrittäjien apuna kaikissa näissä 
ennennäkemättömissä haasteissa. 
Jaksaminen ja selviytyminen ovat 

tärkeimpiä asioita tässä ajassa. Vä-
liin ovat jääneet kaikki tapaamiset 
ja tapahtumat, joita normaalisti 
voitaisiin järjestää. 

Meidän paikallisyhdistyksen 
jäsenmäärä on noussut todella hy-
vin ja uusia yrityksiä on perustettu 
viime vuonnakin mukavasti, joten 
suuri kiitos uusille ja etenkin van-
hoille yrityksille tuestanne meille, 
jotta voimme tehdä työtä yritysten 
hyväksi ja olla tukena teille. Onnea 
vielä Tyrnävän vuoden 2020 yri-
tykselle Luonnosta Finland Oy:lle! 

Tyrnävällä on tehty viime vuo-
sina yrityselämän kehittämiseen 
paljon työtä, joka alkaa näkymään 
ulospäin hyvinkin pian. Meillä on 
matkailuun, elintarviketuotan-
toon, kaavoitukseen ja liiketiloihin 
liittyviä projekteja menossa ja pian 
aloittavalla kunnan kehitysyhtiöllä 
on iso rooli näiden asioiden toteu-
tuksessa, jotta meillä olisi jatkuvas-
ti kehittyvä kunta, jossa asukkaat 
ja yritykset voivat hyvin ja menes-
tyvät. 

Tyrnävän Yrittäjät ry on pe-

rinteisesti järjestänyt huhtikuun 
lopulla kevät- ja siemenperuna-
markkinat, mutta tämä tapahtuma 
on peruttu jo toista vuotta putkeen. 
Siemenperunaa myydään torilla la 
24.4 kaikille halukkaille kuten en-
nekin. Syksyn perunamarkkinoilla 
olemme kunnan kanssa järjestä-
neet Tyrnävän kunnantalon pihal-
la paikallisten yritysten markkina-
paikan ja toivotaan, että syksyllä 
pystytään 30v juhlavuoden peru-
namarkkinat pitämään normaa-
listi. Tervetuloa tapahtumiimme 

ja toimintaan aktiivisesti mukaan, 
seuratkaa alueellisia ja valtakun-
nallisia yrittäjien ilmoitteluja ja 
käyttäkää jäsenpalveluita ja -etuja, 
jotka on teitä varten neuvoteltu. 
Hyvää kevään jatkoa yrittäjille ja 
kuntalaisille! 

Mikko Kukkohovi, 
puheenjohtaja  
Tyrnävän Yrittäjät ry

Yrittäjien edunvalvontaa globaalin pandemiakriisin keskellä
Koronavuosi on koetellut kaikkia ja 
erityisesti yrittäjiä. Useat valtiohal-
linnon asettamat rajoitustoimet on 
otettu vastaan yritysten ja yrittäjien 
toimesta. Kaikkia toimialoja glo-
baali pandemia ei ole kuitenkaan 
kohdannut samalla tavalla. Osalle 
yrityksiä vuosi on tarjonnut myös 
liiketoiminnan kasvua. Suurinta 
osaa rajoitustoimet ovat kuitenkin 
konkreettisesti ja rajusti kosketta-
neet siten, että liiketoimintaa on ol-
lut mahdotonta harjoittaa tai sitä on 
merkittävästi rajoitettu. Joitakin tu-
kimuotoja niin yksinyrittäjille kuin 
työllistäville yrityksille on tarjottu 
mm. omasta kunnasta, valtionkont-
torista, Ely-keskuksista ja Business 
Finlandista. Osalle yrityksistä tuen 
saaminen koronatilanteesta johtu-
vaan liiketoiminnan keskeytykseen 
ja rajoittamiseen on ollut välttämä-
tön, jotta yritys on pystynyt jatka-
maan toimintaa toistaiseksi. Mää-
ritellyt kriteerit eri tukimuotojen 
kohdalla eivät ole olleet suinkaan 
kattavia ja osasta tukikriteereistä 
yrittäjät ovat osuvasti sanoneet nii-
den olevan nk. ”harvojen tukia”. 

Yrittäjät järjestönä on pitänyt jat-
kuvasti keskustelukanavia avoinna 
mm. elinkeinoministeriöön ja pyr-
kinyt vaikuttamaan siihen, että eri-
laiset tuet kohdentuisivat yrityksil-
le mahdollisimman laajasti ja näin 
vältyttäisiin turhilta konkursseilta 
ja työpaikkojen menetyksiltä. 

Kattavat palvelut  
yrittäjän tukena
Yrittäjäjärjestön kattavat palvelut 
niin valtakunnalliset, alueelliset 
kuin paikallisetkin ovat olleet yrit-
täjien käytettävissä. Viime keväänä 
mm. aluejärjestön palvelurepertu-
aaria laajannettiin merkittävästi, 
jotta koronatilanteeseen pystyttiin 
vastaamaan nopeasti. Jaksamisen 
tukemiseen perustettiin erilaisia 
vertaisverkostoja ja palvelutarjotin-
ta laajennettiin osaamiseen liittyvi-
en asioiden lisäämisen ja yleisesti 
hyvinvoinnin ja jaksamisen tuke-
misen tarjoamisen osalta. Aika pian 
siirrettiin kaikki omat ja hyvien yh-
teistyökumppanien kanssa toteu-
tettavaksi suunnitellut tapahtumat 
etätapahtumiksi. Paikallisyhdistyk-

sissä perustettiin omia puhelinrin-
kejä tukemaan yrittäjien jaksamista 
ja paikallisyhdistysten puheenjoh-
tajat toimivat usein ensimmäisenä 
kanavana yrittäjien huolille.  Alu-
eelliset laajennetut neuvontapalve-
lut olivat yrittäjien käytettävissä ja 
hankkeen kautta pystyttiin osoit-
tamaan myös joitakin tukieuroja 
asiantuntija-apuun. Kasvun kartta 
-hanke tarjosi tukea kasvuyrittä-
jille ja konkreettisin apu oli mm. 
liiketoiminnan erilaisten muotojen 
kehittäminen koronakriisin keskel-
lä ja tähän tuettu asiantuntija-apu. 
Vuonna 2021 käynnistettiin Hyvä 
pomo -hanke tukemaan pk-yrityk-
sissä onnistuneita rekrytointeja ja 
osaamista. Omistajanvaihdoksiin 
on saanut apua ja tukea aluejärjes-
tön kautta koko ajan. Neuvontapal-
velut ja osa laajennetuista palveluis-
ta ovat edelleen käytössä.

Koronakriisin keskellä Suomen 
Yrittäjät nostivat nopeasti ylös 
www.yrittajat.fi/korona sivustot, 
joista yrittäjät saivat hyvän tilanne-
kuvan ja löysivät tietoa toimintansa 
tueksi. Järjestön siirtyessä kriisivies-

tintätilaan aluejärjestöissä siirryttiin 
tukemaan keskusjärjestön viestin-
tää, alueellisen viestinnän lisäksi. 
Yrittäjien koronasivustoja hyödyn-
sivät laajasti myös muut toimijat 
kuin yrittäjät. 

Yrittäjien palvelut  
kriisin jälkeen
Globaali kriisi oli testi myös Yrit-
täjät järjestölle, järjestön yrittäjille 
tarjoamille palveluille ja koko toi-
minnalle. Kokonaisuutena järjestö 
selvisi tästä tilaamattomasta ja yl-
lättävästä testistä hyvin ja Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjät erittäin hyvin 
lähes kaikilla käytettävissä olevilla 
mittareilla mitattuna. Koronatilan-
ne on hallinnassa alueellamme ja 
rajoituksia päästänee purkamaan 
lähiaikoina. Koronarokotusten ole-
tetaan myös edistyvän ja syksyn 
osalta jo jokainen uskaltaa ehkä 
edes hieman toivoa enenevässä 
määrin lähitapaamisia ja jatkuvasti 
kohti normaalia suuntaan menevää 
tilannetta yhteiskunnassa. Osat tut-
kimuslaitoksista ovat ennustaneet 
koronakriisin jälkeen talouden ripe-

sistamme merkittävä osa toteutuu, 
Suomella on paremmat eväät pääs-
tä pois maailman hitaimmin kas-
vavien maiden joukosta.

Kuntavaalien siirron takia puo-
liväliriihi on ennen vaaleja. Se on 
siksi puolueille erityinen näytön-
paikka vaalien alla.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja

ääkin kasvua. Järjestönä toivomme, 
että yrittäjät ovat pystyneet sinnit-
telemään kriisin yli ja ehkä aavis-
tuksen jo jaksaneet valmistautua 
tulevaan, mahdolliseen patoutu-
neeseenkin kysyntäänkin?

Mikäli tilanne sallii, joulukuun 
alussa tänä vuonna voisimme jo 
juhlistaa isommalla joukolla alueen 
yrittäjiä ja yrittäjyyttä oikein perus-
teellisesti.

Sari Reinikainen-Laine
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
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Isomman joukon äänellä on suurempi vaikutus

Harri Rauhanummi, Annukka Suotula ja Marika Keränen ovat Tyrnävän Yrittäjien hallituksen jäse-
niä. Kaikki peukuttavat yrittäjäyhdistykseen kuulumisen tärkeydelle.

Tyrnävän Yrittäjien halli-
tuksen jäsenenä vuoden-
vaihteessa aloittanut Harri 
Rauhanummi arvostaa yrit-
täjäjärjestöön kuulumista. 
Vuodesta 2015 päätoimisena 
yrittäjänä Tyrnävällä toimi-
nut Harri kertoo liittyneensä 
välittömästi myös yrittäjäyh-
distyksen jäseneksi.

-Koen, että isompi joukko 
saa enemmän aikaan toimi-
malla yhdessä. Yrittäjäyh-
distyksessä yrittäjät saavat 
vertaistukea ja syntyy ver-
kostoja. Samanhenkisten ih-
misten yhdessä esittämillä 
kannanotoilla ja aloitteilla on 
suurempi vaikutus kuin yk-
sittäisen yrittäjän äänellä.

Harri Rauhanummi toimi 
sivutoimisena valokuvaajana 
vuodet 2007-2015. Vuodesta 
2015 saakka on työskennellyt 
päätoimisena valokuvaajana 
Linnan Juhlakuva nimisen 
yrityksensä puitteissa. Valo-
kuvaamisen lisäksi hän tekee 
yrityksille nettisivuja, päivit-
tää sekä ylläpitää niitä.

Valokuvaajana Harri on 
kansainvälisesti palkittu hää-
kuvaaja, joka työskentelee 
niin yksityisille kuin yrityk-
sille, toimien kuvaajana mitä 
erilaisemmissa ympäristöissä.

K-Market Tyrnävä kasvattanut myyntiään 
Koronaepidemian alettua 
reilu vuosi sitten kaikki tun-
tui pysähtyvän ihmisten lo-
keroituessa koteihinsa. Päi-
vittäistavarakaupassa tämä 
näkyi aluksi hamstraamise-
na ja sittemmin suurempina 
kertaostoina.

-Aluksi olimme kaikki 
hämmennyksissä. Ihmiset 
hamstrasivat vessa- ja ta-
louspaperia, eivätkä tava-
rantoimittajat ehtineet toi-
mittaa muitakaan tavaroita 
kysyntää vastaavaa määrää, 
kauppias Jaakko Leinonen 
K-Market Tyrnävästä ker-
too.

Alkuhämminkin men-
tyä ihmiset alkoivat asioida 
harvemmin kaupassa, osta-
en yhdellä kauppareissulla 
suurempia määriä. 

-Myynti nousi selvästi ja 
koko vuosi on menty myyn-
nin suhteen positiiviseen 
suuntaan, vaikka nousun 
jyrkkyys onkin tasaantunut.  
Riskiryhmäläisille järjestim-
me oman asiointiajan ennen 
liikkeen avaamista, jota käy-
tettiinkin aktiivisesti.

Neljä vuotta kauppiaina 
Tyrnävällä toimineet Susan-
na Närhi ja Jaakko Leinonen 
kertovat viihtyneensä paik-

kakunnalla ja ostamassaan 
omakotitalossa. Jaakko toimi 
aiemmin myymälävastaava-
na Järvenpään K-Supermar-
ketissa ja Susanna yrittäjänä 
kampaamoalalla.

-Emme tienneet Tyrnä-
västä muuta kuin sijainnin 
Oulun eteläpuolella. Talon-
kin ostimme näkemättä kuin 
sian säkissä, kauppiasparis-
kunta kertoo.

Tyrnävä on osoittautunut 
heille kaikin puolin onnis-
tuneeksi valinnaksi ja työ-
teliään pariskunnan aikana 
Tyrnävän K-Market on ke-
hittynyt entistä monipuoli-
semmaksi ja viihtyisämmäk-
si kauppaliikkeeksi.

-Henkilökuntaa ja uskol-
lisia asiakkaita pitää kiittää 
koronan keskellä hyvin su-
juneesta toiminnasta, Jaakko 
kiittelee.

Kassalla ostoksiaan mak-
sanut Kaarina Taipaleenmä-
ki kertoo olevansa Tyrnävän 
K-Marketin kanta-asiakas.

-Täältä löydän kaiken 
tarvitsemani ja palvelu on 
asiantuntevaa ja ystävällistä, 
hän toteaa. MTR

Lähipalveluiden merkitys on korostunut poikkeusoloissa. Päivit-
täistavarakaupat ovat kasvattaneet myyntiään myös Tyrnävällä.

Susanna Närhi ja Jaakko Leinonen ovat toimineet neljä vuotta 
kauppiaina Tyrnävän K-Marketissa.

Oulun Traktori- ja Konehuolto 
KOnTiOKari Oy

Vikiötie 7, KEMPELE
0400 283 742

Ovet ja ikkunat kaikkiin tarpeisiin 
paikallisesta erikoisliikkeestä!

Pulkkisentie 6
Kempele

08 515 115

www.malaskanperuna.fi

Nopea nouto omalla 
kalustolla, reilu korvaus.

-Olen kuvannut yli sadat 
häät sekä elämän muita tär-
keitä hetkiä laidasta laitaan. 
Valokuvauksessa nautin 
aitojen hetkien ja tunteiden 
tallentamisesta. En keksi mi-
tään muuta työtä, joka tekisi 
minut onnellisemmaksi. Siksi 
jätin päivätyöni ja aloin valo-
kuvata päätoimisesti.

Vuosien varrella hän ker-
too nähneensä monien tren-
dien tulevan ja menevän. 
Instagram-kuvat kestävät 
hetken, mutta tyylikkäässä ja 
aikaa kestävässä hääkuvassa 

ei ole kyse efekteistä tai filt-
tereistä.

Häiden lisäksi hän on ku-
vannut perhejuhlia kihlajai-
sista hautajaisiin sekä viime 
aikoina enenevässä määrin 
myös muotokuvia.

-Kesät ovat hääkuvausten 
sesonkiaikaa. Viime vuonna 
korona perui monien häät, 
joka heijastui tietenkin mi-
nulle kuvausten peruuntu-
misena. Tänä vuonna tilanne 
näyttää paremmalta, eivätkä 
parit niin helposti ole suunni-
telmiaan muuttaneet.

Harri Rauhanummi kat-
soo luottavaisena tulevaisuu-
teen ja oman uransa kehitty-
miseen.

-Kaikki muuttuu, mutta 
perusasiat pysyvät, hän tote-
aa.

Valokuvauksen ja työs-
kentelyn nettisivujen parissa 
hän kertoo korona-aikana 
olleen toisiaan hyvin täyden-
täviä. Vaikka hääkuvauksia 
on ollut vähemmän, on net-
tisivujen luomista ja ylläpitoa 
vastaavasti ollut enemmän. 
MTR
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LOOTUSTALO
Rakennetaan se yhdessä

Suunnittelu ja 
valvonta 

t.Kääriäinen oy
Latokartano 5
91800 Tyrnävä

puh. 044 379 7774
timokaari@hotmail.com
www.timokaariainen.fi

Käsityötä By Alisa Hägg
* Käsinvalmistetut ja -maalatut tekstiilit
* Käsinmaalatut posliinit
* Tilaustyöt

Tehtaantie 8 Tyrnävä
puh. 050 376 5809 (varmista että olen paikalla)
info@tyrnavanviherpalvelut.fi
FB:ssa Käsityötä By Alisa Hägg

 www.yrittajat.fi/liity

4H- yrittäjyyttä Temmeksellä 
4H-yrittäjyys auttaa nuoria, 
13-28 vuotiaita, aloittamaan 
oman yrityksen käynnistä-
misen.

Aada Fyrsten Temmek-
seltä on Tyrnävän yläasteen 
8D:n yrittäjyysluokalla ja 
työllistää itsensä 4H-yrittä-
jänä tulevana kesänä. Aada 
tarjoaa myyntityöpalvelua 
perheensä Lehtokummun 
Aittakahvila & Kotieläinpi-
han pyörittämiseen. Kah-
vilan pito tulee olemaan 
Aadan vastuulla, johon hä-
nellä on kokemusta entuu-

destaan. Hän aloitti jo 6-vuo-
tiaana kahvilan pidon äidin 
apuna, tarjoillen matkaili-
joille kahvia ja leivonnaisia. 
Nyt on tullut kyselyä myös 
yksityisiltä ihmisiltä nur-
mikon leikkuuseen ja kodin 
askareihin.

Markkinointi on nuorilla 
haastavinta, mutta työ on 
kotitalousvähennyskelpoi-
nen, joka auttaa kotitalouk-
sia ostamaan nuorelta pal-
velun. Aada laskuttaa itse, 
jolloin myös yrityksen on 
helpompi ostaa nuori töihin.

4H-yrityksen perustami-
nen: suunnitellaan liikeidea ja 
tehdään liiketoimintasuunni-
telma verkkokurssilla, jonka 
voi suorittaa ajasta ja paikas-
ta riippumatta tai Tyrnävän 
4H:n järjestämänä 4H-yritys-
kurssina (1 op). Toukokuussa 
4H-kesäyrittäjille on tarjolla 
kahtena lauantaina yrityskurs-
si ja koulutusta järjestetään 
myös kouluyhteistyönä. Lisäksi 
toukokuussa järjestettävä Työt 
alkavat koulutus on suunnattu 
myös 4H-yrittäjille. 

Vuosittain tai toiminta-
kauden jälkeen tehdään toi-
mintakertomus ja talousra-
potti yrityksen toiminnasta.

Aada pyörittää kahvilaa 
kesällä seuraavasti: Touko-
kuussa tilauksesta ryhmille 
Kesäkuu la-su klo 10-17 ja 
tilauksesta ryhmille viikolla 
heinäkuussa ma-su klo 10-17.

Tyrnävän 4H-yhdistys viet-
tää tänä vuonna 90-vuotis-
juhlavuotta. Yhdistyksen 
taival alkoi vuonna 1931 
Tyrnävän Maatalousker-
hoyhdistyksen nimellä. 
Vuonna 1972 otettiin käyt-
töön Tyrnävän 4H-yhdistys 
-nimi. Vuoden 1972 merk-
kitapahtumana oli yhdis-
tyksen rekisteröinti sekä 
ruokasienten esiintymiskoe-
kentät Oulun Yliopiston ja 
Oulun 4H-piirin järjestämä-
nä. Työssä noudatetut pää-
linjat olivat tuolloin viljely-
yritykset, kotieläinyritykset, 
koetoiminta, metsäpuiden 
taimien kouliminen ja har-
rastekerhot.

Tänäkin päivänä kestä-
vä elämätapa ohjaa toimin-
taa, mikä tarkoittaa 4H:ssa 
ruokakasvatusta, nuorten 
metsä- ja luontosuhteen 
rakentumisen tukemista 
sekä kestäviin valintoihin 
kannustamista. Lisäksi rin-
nalle on tullut turvallisen ja 

vastuullisen polun rakenta-
minen työelämään ja yrittä-
jyyteen. Toiminnan tarkoi-
tuksena on vahva päämäärä, 
että yksikään lapsi tai nuori 
ei jäisi syrjään yhteiskunnas-
ta. 

Yrittäjyys  
yksi juhlavuoden 
teemoista
Tyrnävän 4H:n hallinnoima 
Nuoret tapahtumatuottajat 
hanke kokoaa yhteen alueen 
toimijoita ja pyrkii elävöittä-
mään nuorille suunnattujen 
tapahtumien palvelutarjon-
taa. Tällä hetkellä hankkees-
sa toimii projektipäällikkönä 
ja valmentajana 4H:n toi-
minnanjohtaja Hanna Ran-
ta-Hirvonen ja paikallista 
yrittäjäosaamista jakaa val-
mentajana toimiva Tyrnä-
vän yrittäjien puheenjohtaja 
Mikko Kukkohovi. 

-Toiminnassa mukana 
olo tuo mukavaa tekemistä 

•	 Toiminta	alkoi	vuonna	1931

•	 Nuorisojäsenmäärältään	Suomen	kolmanneksi	suurin	4H-
yhdistys

•	 Tuottaa	kaikkia	4H	avaintuotteita:	ryhmä-,	4H-akatemia-,	
työllistämis-	ja	4H-yritystoimintaa

•	 Hankehallinnoija	ja	osatoteuttaja	erilaissa	hankkeissa

•	 Tuottaa	erilaisia	palveluja:	esimerkiksi	työpalvelua	ja	luon-
nontuotteiden vastaanottoa

•	 Toteuttaa	erilaisia	kierrätys	–	ja	keräyskampanjoita

Tyrnävän 4H:lla 90-vuotta harkintaa, 
harjaannusta, hyvyyttä ja hyvinvointia

ja erityisesti toiminnan mie-
lekkääksi tekee se, että saa 
jakaa hyvinvointia eteenkin 
päin, toteaa Nuoret tapahtu-
matuottajat ensimmäisessä 
projektiryhmässä mukana 
oleva Juho Vikki. 

Vikki näkee myös tär-
keänä sen, että oikea yrittä-
jä antaa vinkkejä monesta 
näkökulmasta. Sen lisäksi, 
että paikallinen yrittäjä spar-
raa nuoria, hanke tarjoaa 

erilaisia teemakoulutuksia 
hankkeessa mukanaoleville. 
Hankkeen yksi tapahtumis-
ta on Leijonan pesä -yrityski-
sa, joka huipentuu 30.4. jär-
jestettävään finaaliin, jossa 
pääpalkintona on 200 euroa 
yritystoiminnan kehittämi-
seen. Myös muita palkintoja 
luvassa.

Hanna Ranta-Hirvonen

4H	Tyrnävä	
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044 269 2420 
www.ytisannointi.fi

Kattavat palvelut yksityisteille

• 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

 Tmi Katja Annukka 
044 750 5051

annukka.suotula@gmail.com

Liikuntaa & 
hyvinvointia! 

Parturi-Kampaamo Salon Saxiina

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

www.salonsaxiina.fi

Kosmetologi

Fysioterapeutti amk, HTM
Heli Räisänen

TYRNÄVÄN 
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS

Kunnankuja 1, liiketila 4 (torin laidalla)

(08) 545 1737 • 040 581 2892

Puheenjohtaja
Mikko Kukkohovi 
FieldRock Oy, Suomen Ekotalot Oy
040	557	0361
tyrnavan@yrittajat.fi

Varapuheenjohtaja
Sakari Kumpula 
Lakeuden Laskentatoimi Oy
040	823	5204
sakari.kumpula@laskentatoimi.fi

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

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

Tyrnävän	Yrittäjät	ry:n		hallitus	2021

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

Henriikka Pitkänen
Hierontapalvelu HeVi
045	633	7332
henvira@gmail.com

Harri Rauhanummi 
Linnan Juhlakuva 
040	525	6261
harri@linnanjuhlakuva.fi

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

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

Ravintola Pömilän kalente-
rissa oli vuoden 2020 maa-
liskuun alussa varauksia 
pitkälle syksyyn. Tiedossa 
oli monenlaisia juhlia, häistä 
syntymäpäiviin, ja Marika 
Keräsen kymmenen vuoden 
aikana saama hyvä maine 
ravintolan ja pitopalvelun 
tuotteille oli tuonut asiakkai-
ta laajalta alueelta. 

-Sitten tuli täydellinen 
stoppi. Perjantaina 13.3. lähti 
varauksista kymppitonnin 
tulot ja seuraavalla viikolla 
kalenteri olikin tyhjä. Pito-
palvelu on toiminnallemme 
elintärkeä ja se putosi koko-
naan pois. Take away ruokaa 
myimme, tosin aluksi pienes-
sä määrässä, Marika muiste-
lee koronan alkua.

Lasten siirtyminen sa-
maan aikaan etäkouluun 
aiheutti perheissä huolta 
talouden suhteen ja monet 
joutuivat miettimään, kuinka 
lasten ruokailu saadaan jär-
jestettyä.

-Havahduin ongelmaan 
omien lasten jäädessä ko-
tikouluun ja aloin miettiä, 
miten voisimme auttaa, San-
na Suhonen MLL Tyrnävän 
yhdistyksen puheenjohtaja 
kertoo.

MLL teki nopeasti pää-
töksen lähteä rahoittamaan 
ruoka-avun järjestämistä 
vähävaraisille tyrnäväläis-
perheille. Marika lupautui 
myymään ruoka-annokset 
Pömilästä raaka-aineiden 
hinnalla ja teki pitkää päivää 
ruokien valmistuksessa.

-MLL organisoi toiminnan 
ja perheet tekivät joka päivä 
hakemuksen heille, jossa ker-
toivat seuraavan päivän ruo-
katarpeesta. MLL:n puolella 
kaksi henkilö kävi hakemuk-
set läpi ja ilmoitti ketkä ja mi-
hin aikaan saavat meiltä ruo-
kaa hakea. Parhaimmillaan 
teimme 600 ruoka-annosta 
päivässä ja työpäiville kertyi 
mittaa 16 tuntia, Marika ker-
too.

MLL:n varaaman raha-
määrän loputtua, apuun tu-
livat yksittäiset lahjoittajan ja 
SDP:n Tyrnävän osasto, joka 
haastoi muut paikkakunnan 
puolueet mukaan. Keskusta-
puolue otti haasteen vastaan, 
avustaen ruokajakelua kah-
teen kertaan.

Kun nämäkin varat oli 
käytetty, ojensi seurakunta 
auttavan kätensä. Tuhansien 
eurojen lahjoitus mahdollis-
ti toiminnan laajentamisen 
kaikkiin paikkakunnan vähä-
varaisiin perheisiin, eikä kou-
lulaisen kuuluminen perhee-
seen enää ollut avun ehtona. 

-Kaikkiaan toimintaa pyö-
ritettiin lähes kolme kuukaut-
ta, Marika Keränen ja Sanna 
Suhonen kertovat.

Marika kiittelee oman yri-
tyksensä tukemisesta myös 
liminkalaista yrittäjää, joka 
tilasi keväällä 2020 yli kolme 
kuukauden ajan lounaat ja 
päivälliset hoitokoteihinsa. 
Näin yrityksen työntekijöil-
lä oli aikaa olla asiakkaiden 
kanssa, kun ruoanlaittoon 
varattu aika jäi asiakkaiden 

kanssa seurusteluun, helpot-
tamaan koronan tuomaa yk-
sinäisyyden tunnetta.

-Kesäkuun lopussa tun-
sin olevani poikki ja loman 
tarpeessa. Silloin kuitenkin 
syttyi suuri metsäpalo Mu-
hoksella ja ruokin maastoon 
reilut puolitoista viikkoa pa-
lomiehiä, parhaimmillaan 90 
päivässä. Pömilässä valmis-
tetut ruoat kuskasin Muhok-
selle.

Marraskuun alussa rankka 
vuosi vaati veronsa ja Marika 
Keränen sai syntymäpäivä-
aamunaan aivoverenkierto-
häiriön, joutuen sairaalaan.

-Pömilä oli kaksi ja puoli 
viikkoa kiinni. Yli 100 kiloa 
esivalmistettuja ruokia meni 
biojätteisiin ja taloudellinen 
ahdinko syveni, Marika ker-
too.

Kaikeksi onneksi hän on 
toipunut sairaudestaan ja 
usko tulevaisuuteen on säi-
lynyt, ei vähiten iloisen luon-
teensa ansiosta.

-Kaikesta selvitään, eikä 
turha murehtinen auta. Täy-

tyy toivoa, että ihmiset jak-
saisivat noudattaa annettuja 
ohjeita. Vaikeuksien keskellä 
olen joutunut välillä itsekin 
työniloa hakemaan, mutta 
sitten olen ajatellut ystäväpii-
rini kuuluvia muusikoita ja 
muita kulttuurialan toimijoi-
ta. Siksi olen koko ajan mak-
sanut gramex-maksut, että 
heillä olisi edes jotain tuloja.

Pömilän osalta Marika 
Keränen toivoo, että elämä 
palaisi edes lähelle entistä 
normaalia, vaikka uskookin 
työelämän muuttuneen koro-
nan myötä pysyvästi.

-Isolla osalla etätyöt ovat 
tulleet jäädäkseen, eikä uusi 
normaali tule olemaan sa-
maan kuin normaali ennen 
koronaa. Sairastuminen opet-
ti itselleni, että jokaisella on 
myös jaksaminen rajat, eikä 
töitä kannata tehdä enem-
pää kuin ehtii. Tulevaisuus 
näyttää kuitenkin valoisalta 
ja tilauksia tulevalle kesälle 
on tullut mukavasti. Yhdessä 
tästäkin selvitään. MTR

Yhteisvoimin auttamaan

Parempi ruoka, hyvä mieli. Teksti Pömilän myyntitiskin ylläpuolella sopii myös yrittäjä Marika Keräsen motoksi. Vaikeuksien keskel-
läkin hän on säilyttänyt positiivisuutensa.

Pömilän lounaspöytä notkuu herkkuja.
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www.leiviska.fi

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

Suksitie 4, 
91800 tyrnävä

Puh. 0400 336 136

Suomen traktoriurheiluliiton 
päätöksellä perinteinen 

traktor Pulling kisa 
järjestetään näillä näkymin

la 24.7.2021 tilanteen salliessa

Optimistisella otteella asiat hoituvat
Tyrnävän Yrittäjien uusin 
jäsen Kari Karppinen uskoo 
yhteistyön ja positiivisuu-
den voimaan. Pitkän ja mo-
nipuolisen uran ikkuna- ja 
ovialoilla tehnyt Kari aloitti 
kaihdinten ja markiisien pa-
rissa vuonna 1986.

-Yhdeksäntoista vuotta 
työskentelin palkollisena, 
ennen oman yrityksen pe-
rustamista. 2005 aloitin ali-
urakoimaan kaihdinten ja 
murtosuojausten asennuksia. 
Siitä toiminta kehittyi ikku-
napuolelle, reklamaatiokor-
jauksiin. Niitä tein seitsemän 
vuotta koko Pohjois-Suomen 
alueella Pihlalle, Tiiville ja 
Eskopuulle, Kari kertoo.

Vuonna 2016 tapahtuneen 
työtapaturman johdosta hän 
joutui lopettamaan tämän 
toiminnan ja siirtyi työpäälli-
köksi Kaskipuulle, toimiala-
na edelleen reklamaatioasiat.

-Käytännössä siirryin rek-
lamaatioissa pöydän toiselle 
puolelle ja tilasin reklamaati-
oiden vaatimia toimenpiteitä.

Vuonna 2019 Kaskipuu 
joutui lomauttamaan ja irti-
sanomaan työntekijöitä ja toi-
mihenkilöitä. Tuolloin Kari 
joutui jälleen miettimään, 
mitä alkaisi tekemään.

-Olen aina ollut kiinnos-
tunut autohommista ja tutun 
taksimiehen innoittamana 
lähdin taksikurssille. Tämä 
oli lähtölaukaus Karin taksi- 
ja huoltopalveluille.

Viikkoa ennen joulua hän 
aloitti taksinkuljettajana toi-
sen palveluksessa ja maalis-
kuun toisena päivänä 2020 
alkoi ura taksiyrittäjänä.

-Tyrnävällä tuli sopivas-

ti taksi myyntiin, silloisen 
yrittäjän halutessa lopettaa. 
Vaikka korona oli jo alkanut 
levitä idässä, en uskonut sen 
tulevan Suomeen. Toisin kui-
tenkin kävi ja parin viikon 
kuluttua Suomi sulkeutui. 
Sillä oli tietenkin iso vaikutus 
taksialaan ja juuri aloittaneen 
yrityksen toimintaan.

Taksitoiminnan ohessa 
Kari on jatkanut kaihdin-
puolella ja kertoo niiden 
täydentäneen hyvin toisiaan. 
Kuluneen vuoden aikana 
kaihdinten asentamiseen on 
ollut jopa ennakoitua enem-
män aikaa. Monipuolisen 
yrityksen toimenkuvaan 
kuuluvat lisäksi Ademax 
-leuanvetotankojen myynti 
ja asennus, sekä peräkärryn 
vuokraus.

Tyrnävällä liikennöi neljä 
ja Temmeksellä yksi taksi. 
Kaikki ajavat OTAXIN vä-
reissä. Asiakkaalle tämä ta-
kaa vakaat, turvalliset kyydit 
ja saman hinnoittelun, ilman 
pelkoa epäselvästä hinnoitte-
lusta.

-Ajoja on edelleen vähem-
män kuin ennen epidemiaa, 
mutta kuitenkin enemmän 
kuin vuosi sitten. Silloin 
kaikki pysähtyi kuin seinään. 
Kesä ja syksy olivat parem-
paa aikaa, kunnes tilanne 
loppusyksystä jälleen heik-
keni. Kelakyydeillä on tär-
keä merkitys, etenkin meille 
maaseudun takseille, Kari 
toteaa.

Epävarmoista ajoista 
huolimatta hänellä on vakaa 
usko tulevaisuuteen ja ajojen 
riittävyyteen.

-Olen kaikissa työtehtä-

Kari Karppinen kotipihallaan lähdössä aamun ensimmäisille 
kyydeille.

Karin taksi- ja huoltopalvelluilta on mahdollista vuokrata perä-
kärrykin.

Puutarhurin, tekstiiliartesaanin ja posliinin-
maalaajan ammatit tukevat toisiaan
Puutarhurialan	yrittäjänä	vuodesta	1999	läh-
tien toimiessaan Alisa Hägg oli aktiivijäsen 
myös Tyrnävän yrittäjissä. Hän opiskeli uu-
den ammatin tekstiili- ja keramiikka-alalle ja 
toimii edelleen alkuperäisen yrityksensä Tyr-
nävän Viherpalvelut nimellä. Hän kertoo itse 
nykyisestä yrittäjätoiminnastaan. 

Kun käsillä tekeminen on se 
mitä osaa ja uuden luominen 
on iso ilo, on sitä tehtävä niin 
kauan kuin vitsa vääntyy. 
Olen oppinut, että puutar-
hurin, tekstiiliartesaanin ja 
posliininmaalaajan ammatit 
tukevat toisiaan. Kaikissa 
näissä töissä on väreillä, som-
mittelulla ja hyvillä materiaa-
leilla keskeinen merkitys. 

Valmistuin muutama 
vuosi sitten ”kypsällä” iäl-
lä tekstiiliartesaaniksi ja ei 
mennyt kauankaan, kun löy-
sin oman tapani valmistaa 
tekstiilejä. Kangaspuut ovat 
tulleet tutuksi, mutta käsin-
maalatut tekstiilit ovat pu-
huttaneet asiakkaita eniten. 
Kankaat muuntuvat huiveik-

si, laukuiksi, tyynynpäälli-
siksi ja valikoima laajenee 
koko ajan. Kun tuote valmis-
tetaan käsin, on asiakkaalla 
mahdollisuus vaikuttaa tuot-
teen lopputulemaan. Näin 
saadaan aikaan täysin uniik-
keja ja erottuvia tuotteita 
tänä massatuotannon aikana.

Valoisa ja avara työtila si-
jaitsee kivenheiton päästä ko-
toani; Tyrnävän Tehtaantien 
päässä. Näin säästyy aikaa 
mukavampaan tekemiseen 
kuin autolla ajamiseen.

Aloitin ihan tosissani 
työstämään tekstiilejä syk-
syllä 2019 ja muutamat mes-
sut ehdin käydä ennen kuin 
korona iski. Vastaanotto oli 
positiivinen ja nyt odotan 

Alisa Hägg valmistaa mas-
satuotannosta erottuvia ja 
uniikkeja tuotteita.

vissäni luottanut yhteistyön 
tuottavan paremman tulok-
sen kuin synkistelyn ja kritii-
kin. Optimistisella asenteella 
ja parempaan tulevaisuuteen 

luottamisella tulemme sel-
viämään. Baarit ja ravintolat 
avautuvat ja kyytien kysyntä 
tulee lisääntymään. MTR

innolla aikaa, kun rajoitukset 
puretaan. Siihen saakka mi-
nun on hyödynnettävä muita 
ammattejani ja valmistettava 
tuotteita varastoon. 

Nyt toivotankin tyrnä-
väläiset tervetulleiksi tutus-
tumaan tuotteisiini paikan 
päälle ja Facebook sivuilleni.

Alisa Hägg

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi
Korpitie 6

93100 Pudasjärvi

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme. 

www.vkkmedia.fi 

Liity jäseneksi: 
www.yrittajat.fi
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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 24.4. klo 9-13 
siemenperunaa torilla asiakkaille suoraan autoon 
lastattuna ja maksu vain korttimaksulla.
Sisääntulo torialueelle autoilla Osuuspankin puolelta. 
Valitse lajikkeet ja määrät valmiiksi listalta. 

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/

HANNU 0400 918 580 • VAULA 0400 691 937 • TAKSI 0440 662 552

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
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Karin taksi- ja huoltopalvelu
karikarppinen65@gmail.com, 91800 Tyrnävä

-tuotteet:
● Sälekaihtimet
● Hyönteissuojat ikkunoihin
● Hyönteissuojaovet
● Solar Moon pimennysverhot
● Vekkikaihtimet parvekkeille ja terasseile
● Vekkikaihtimet ikkunoihin ja oviin
● Irtoristikot

● Vekkikaihtimet ikkunoihin,  
    parvekkeille ja terasseille

● Ademax -leuanvetotangot
● Myynti, mittaus ja asennuspalvelu
● Varaosat ja huoltopalvelu
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Kotimainen vaihtoehto

Alkaako kylmä hiki puskea, kun kirjanpitäjä soittaa? 
Ei näiden kavereiden kanssa
Pullakahvia, kuulumisten vaihtoa ja spar-
rausapua	–	nämä	asiat	harvemmin	tulevat	
mieleen tilitoimistosta. Tyrnävällä toimivan 
Lakeuden Laskentatoimen asiakkaille se on 
kuitenkin normaaliarkea. Yrittäjäveljesten 
Sakari ja Jyrki Kumpulan ideologiaan kuuluu, 
että tilitoimisto on aktiivisesti mukana miet-
timässä asiakkaidensa liiketoiminnan kehi-
tysaskeleita ja huomioimassa heidän tulevai-
suuden suunnitelmansa.

Leikinlasku on herkässä ja 
Moccamaster laitetaan laula-
maan, jos asiakas eksyy oven 
taakse virka-aikana. Näin La-
keuden Laskentatoimen yrit-
täjät Sakari Kumpula ja Jyrki 
Kumpula lupaavat.

– Aina pitää olla aikaa 
pysähtyä keskustelemaan 
asiakkaan kanssa, oltiinpa 
kasvotusten tai puhelimessa. 
Ikinä ei saa olla niin kiire, 
ettei töitä voi keskeyttää ja 
keittää pullakahveja. Tili-
toimistopalvelun ei tarvitse 
muutenkaan olla niin ryppy-
otsaista ja kuivakkaa. Vaikka 
työt hoidetaan asianmukai-
sesti, saa siinä samalla nau-
raa ja vaihtaa kuulumiset, 
KLT-kirjanpitäjä Sakari hy-
mähtää.

Toimitusjohtajana 
toimiva veli Jyrki 
komppaa:
– Kirjanpitäjän pelko on tur-
haa. Ei pitäisi olla niin isoa 
eikä pientä asiaa, etteikö 
meille voisi soittaa. Monesti 
ongelma ratkeaa jo yhdellä 
juttelulla. Eikä meiltäkään 
tulevia puheluita ole syytä 
säikähtää. Ihan muuten vain 
soitellaan, miten menee.

Näitä yrittäjiä aidosti kiin-
nostavat asiakkaan kuulumi-
set. He kannustavat yrityksiä 
kertomaan kirjanpitäjälle etu-
käteen etenkin liiketoimintaa 
koskevista uusista suunnitel-
mista.

– Kirjanpidon ja verotuk-
sen näkökulman tuominen 
muutoksiin on aina hyvä 

asia. Kun tiedämme suun-
nitelmista, voimme sparrata 
liiketoiminnan kehittämistä 
ja tarjota arvokkaita neuvoja 
esimerkiksi sukupolvenvaih-
doksiin ja yritysmuodon-
muutoksiin, Sakari vinkkaa.

– Ja saa meille kertoa ko-
tiasioistakin. Meille on ihan 
tavallista tietää lasten ni-
met, rippijuhlat ja kotiväen 
kuulumiset, mikä ei ehkä 
isommissa toimistoissa tule 
kyseeseen, hän jatkaa hymy 
suupielessä.

Kirjanpitopalveluita hank-
kiessaan moni yrittäjä tulee 
helposti valinneeksi ison ja 
tunnetun tilitoimiston. Suu-
ressa tilitoimistossa palvelu 
on kuitenkin usein kasvotto-
mampaa ja kirjanpitäjät saat-
tavat vaihtua tiuhaan.

– Pienessä paikallisessa 
tilitoimistossa asiakkaalla 
voi pysyä sama kirjanpitä-
jä vuosikymmeniä. Tällöin 
palvelukin on paljon henki-
lökohtaisempaa ja yritysläh-
töisempää. Kun kirjanpitäjä 
tuntee yrityksen menneisyy-
den ja tulevaisuuden aikeet, 
on kokonaisuutta helpompi 
suunnitella asiakkaan etua 
silmällä pitäen, Jyrki pohtii.

Tilitoimisto voi parhaim-
millaan olla yritykselle kal-
lisarvoinen neuvonantaja ja 
kumppani. Veljekset koros-
tavat, että hyvä tilitoimisto 
miettii kirjanpitoa ja palvelui-
taan ensisijaisesti asiakasyri-
tyksen lähtökohdista.

– Saman yrityksen kir-
janpidon pystyy tekemään 
monella eri tapaa oikein. 

Tärkeintä on pohtia, mikä 
tapa palvelee mitäkin yritystä 
parhaiten. Näin toimimalla 
olemme pystyneet säästä-
mään yrittäjiltä jopa tuhansia 
euroja veroissa, Sakari mai-
nitsee.

– Rahaa säästyy myös sii-
nä, kun tilitoimisto ei pakko-
kauppaa asiakasyritykselle 
jotain palvelua, mitä asiakas 
ei oikeasti tarvitsee, Jyrki vih-
jaa.

Veljeskaksikko kehottaa 
yrittäjiä pohtimaan, riittääkö 
oman tilitoimiston valinnassa 
perusteeksi se, kuka tarjoaa 
lakisääteisen palvelun hal-
vimmalla.

– Aidosti hyvä tilitoimisto-
palvelu on paljon muutakin 
kuin vain sitä, että kirjanpito 
tehdään lakipykälien mu-
kaan. Totta kai se on tehtävä 
lakipykälien mukaan, mutta 
samalla pitäisi myös huoleh-

tia yrittäjistä, Jyrki painottaa.

Hän kertoo esimerkin:
– Meille siirtyneiltä asiak-
kailta kuulee usein, että 
edeltävä kirjanpitäjä ei ole 
saattanut pitää lainkaan yh-
teyttä vuoden aikana. Sitten 
tilinpäätöksen hetkellä on-
kin yhtäkkiä toimitettu lista 
kirjanpidosta puuttuvista 
asioista. Melko mahdotonta 
yrittäjän on enää siinä vai-
heessa niitä löytää.

Yrittäjät kertovat alalla 
esiintyvän valitettavan pal-
jon sitä, että tilitoimistot lu-
paavat erinomaiset ja nopeat 
palvelut, mutta todellisuus 
onkin aivan muuta. Neuvon-
ta ei välttämättä sisällykään 
hintaan, vaan joka kysymyk-
sestä veloitetaan erikseen, ja 
aikataulut venyvät.

– Kuinka nopeasti asi-
akkaan yhteydenottoihin 

Lakeuden Laskentatoimen henkilökunta työtilojen edustalla; Kuvassa on Jyrki Kumpula, Sakari Kumpula, Anu Irjala, Tuula Alatalo ja 
Eija Karhula. Kuvasta puuttuu äitiyslomalta töihin viikolla 15 palannut Miia Ylilauri.

Lakeuden Laskentatoimi
•	 Tyrnävällä	toimiva,	vuonna	1982	perustettu	tilitoimisto.
•	 Nykyiset	yrittäjät,	veljekset	Jyrki	ja	Sakari	Kumpula	ostivat	

yrityksen	kesällä	2020,	minkä	jälkeen	toimintaa	on	uudis-
tettu.

•	 Nykyisiin	 palveluihin	 kuuluvat	 kirjanpito,	 sähköinen	 ta-
loushallinto, palkanlaskenta, yritysneuvonta, sisäinen las-
kentatoimi, talousjohtaminen ja aloittavan yrittäjän start-
tipaketti.

•		 Sakari	Kumpula	on	Tyrnävän	Yrittäjät	ry:n	uusi	hallituksen	
jäsen.

•	 Tutustu	tarkemmin:	www.laskentatoimi.fi

vastataan? Saako asiakas 
tarvitsemaansa neuvontaa? 
Valmistuuko tilinpäätös tam-
mikuussa vai huhtikuussa? 
Näistä asioista voi jo päätellä, 
kuinka asiakasta priorisoi-
daan, Sakari listaa.

Lakeuden Laskentatoi-
melle hyvä palvelu ei ole 
vain sanahelinää.

–  Meille on tärkeää, että 

lupauksista ja sovituista ai-
katauluista pidetään kiinni. 
Asiakkaat antavatkin meil-
le kiitosta eritoten siitä, että 
meiltä saa oikeasti avun ja 
neuvon nopeasti, eikä asioita 
jätetä sikseen, Jyrki lopettaa.

Essi Pulju,  
kuva Harri Rauhanummi, 
Linnan juhlakuva
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Kehitysyhtiö tarpeeseen
Tyrnävän Yrittäjät ry:llä on halu kehittää kunnan elin-
voimaa ja olemme olleet Innovaatioryhmä Tyrnävän 
perustamisessa ja toiminnassa vahvasti mukana yli 
neljä vuotta. Innovaatioryhmässä on vuosien mit-
taan käsitelty liiketoimintaan, tuotteisiin, palveluihin, 
hankkeisiin, kuntaan ja moneen muuhun asiaan liitty-
viä ideoita ja innovaatioita. Monet näistä ideoista ja 
ajatuksista olivat tarpeellisia ja ne nähtiin hyvänä pro-
jektina viedä eteenpäin, mutta suurin osa oli niin laa-
joja kokonaisuuksia ja yleishyödyllisiä, mitä mikään 
yksittäinen yritys tai kuntakaan yksinään ei voi tai ei 
ole resursseja viedä sellaisia eteenpäin. Asiaa mietit-
tiin monelta kantilta ja ainoaksi hyväksi ratkaisuksi 
löydettiin kunnan kehitysyhtiö, koska se voi toimia 
yrityskenttää hyödyttävien projektien vetäjänä ja sen 
hankkeisiin on saatavilla paremmin rahoitusta kuin 
kunnalle tai yksityiselle yritykselle. Sen tehtävänä on 
kehittää yrityskenttää ja elinvoimaa kokonaisuutena, 
jolloin asiat nähdään isossa kuvassa.

Asiasta keskusteltiin eri tahojen kanssa ja tuli ilmi 
vanhoja vastaavia suunnitelmia, jotka kuitenkaan 

jostain syystä eivät olleet toteutuneen siinä ajassa. 
Tyrnävän Yrittäjät lähti Elinvoimatoimikunnan jäse-
nenä viemään asiaa toimikunnassa eteenpäin ja tarve 
kehitysyhtiön olemassaololle nähtiin sielläkin selvänä. 
Asia jalostui elinvoimatoimikunnassa kunnanhallituk-
selle esiteltävään muotoon ja päätös perustettavasta 
kehitysyhtiöstä tehtiin joulukuussa 2020.

Olemme näkemässä ison asian alkua, jossa kylän 
palvelut, yritykset ja etenkin kunnan raitti ja teiden 
varret tulevat muuttumaan erilaiseksi uinuvasta nuk-
kumalähiöstä elinvoimaiseksi ja houkuttelevaksi maa-
laiskunnaksi, jonka merkittäviä ominaisuuksia ovat 
rauhallinen ja puhdas ympäristö, lähiruoka, koulutus, 
tyytyväiset yritykset ja asukkaat. Kiitoksia kaikille, 
jotka ovat osallistuneet asian ideointiin, valmisteluun 
ja päätöksentekoon, jotta asia on saatu viimein alulle! 

-Idea ilman toteutusta ei ole mitään.

Mikko Kukkohovi, Tyrnävän Yrittäjät ry: pj, 
Tyrnävän Kehitys Oy:n hallituksen jäsen, 
Innovaatioryhmä Tyrnävä

Kehitysyhtiö perustaminen tuo oman lisän 
Tyrnävän elinvoiman vahvistamiseen. Mutta 
toiminnan käynnistäminen on pitkä prosessi 
ja tuloksia ei nyt ihan heti ole odotettavissa. 
Kunta sijoitti yhtiön toimintaan 200 000 euron 
pääoman, näin päättäjän näkökulmasta tieten-
kin kiinnostaa mihin tuo raha riittää ja mitä sillä 
saadaan aikaan.  Yhtiön toiminta pitääkin tuo-
da avoimesti ja säännöllisin väliajoin päättäjien 
tietosuuteen. Valtuustotasolla tulisi linjata mit-
tarit, että miten kehitysyhtiön toimintaa ja ta-
loutta seurataan. Tulee myös linjata, että mikä 
on kehitysyhtiön tulonansaintalogiikka ja mitä 
palveluita kehitysyhtiö tuottaa kunnalle ja pal-
jonko niistä maksetaan. Kehitysyhtiön toiminta 
ei saa myöskään kilpailla alueen yritysten kans-
sa vaan panostaa siihen, että miten tuottaa lisä-
arvoa alueen elinvoimaan.

Toiminnan onnistuminen on paljolti kiinni 

tulevista henkilövalinnoista ja yhtiön hallituk-
sella on suuri rooli yhtiön johtamisessa. Helppoa 
ei tule tuo työ olemaan vaan vaatii panostusta 
sekä tutustumista Tyrnävän elinkeinoelämään. 
Ei voi olettaa, että se mikä toimii naapuri kun-
nassa, toimii meillä. Pitää selvittää mihin mei-
dän kunnassa on järkevintä panostaa ja lähteä 
kehittämään niitä. Toki aina pitää antaa tilaa 
innovaatiolle ja rohkeasti kehittää uutta, mutta 
jalat on hyvä pitää tukevasti maassa. Mitään 
taikanappia kenelläkään meillä ei siis ole, joten 
annetaan mahdollisuus toiminnan käynnisty-
miseen rauhallisin mielin. Päättäjien on oltava 
vahvana tukena kehitysyhtiön hallitukselle ja 
muille toimihenkilöille, sillä vain avoimella yh-
teistyöllä saamme positiivisia tuloksia aikaan.

Annukka Suotula, 
Tarkastuslautakunnan pj, Valtuuston 1. vpj

Luottamushenkilön 
näkökulmaa

Kunnat tuottavat yrityspalveluja joko 
suoraan itse tai omistamiensa organi-
saatioiden välityksellä. Kunnan omis-
taman elinkeinojen kehittämiseen 
tähtäävän organisaation toiminnan pai-
nopiste on yleensä perinteisissä elinkei-
nopalveluissa, yritysten perustamisneu-
vonnassa, toimitilojen ja rahoituksen 
järjestämisessä ja alueellisissa kehittä-
mispalveluissa.

Kehitysyhtiöt ovat kuntien omista-
mia, yleensä voittoa tavoittelemattomia 
yhtiöitä, jotka lisäävät alueen yritysten 
kasvua ja kilpailukykyä ja siten vahvis-
tavat alueen elinvoimaa. Kehitysyhtiön 
toiminta perustuu alueen ja yritysten 
tuntemukseen, jokapäiväiseen jalka-
työhön, pitkiin asiakassuhteisiin, osaa-
miseen ja kuntaomistajien mandaattiin. 

Yhtiöt ovat alueen kilpailukyvyn ke-
hittämisen keskiössä kuntien elinvoima-
politiikan toteuttajina ja kasvun mootto-
reina. Kehitysyhtiöt toteuttavat asioita, 
jotka muutoin eivät lähtisi liikkeelle ja 
joilla on merkitystä yritysten parempa-
na toimintaympäristönä. Perusrahoitus 
pohjautuu kuntarahoitukseen, joka on 
ollut keskimäärin 26 € /asukas. Tyrnäväl-
lä perusrahoitus on 200 000 euroa.

Pohjimmiltaan kehitysyhtiö kohtaut-
taa alueen toimijoita yhteisessä kehi-

tystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa 
ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee 
omin voimin paljon, mutta vielä enem-
män se vivuttaa yhteistä toimintaa seu-
dun elinvoiman vahvistamiseksi.

Yritysten menestyminen perustuu 
usein onneen ja sattumaan. Kuitenkin 
on olemassa perusasioita, jotka osaa-
malla sattuman osuutta pienennetään 
ja onnistumisen todennäköisyyttä lisä-
tään. Kehitysyhtiöiden vahvuus on siinä, 
että muutosten paineessa ne hakevat 
sopivan muodon kulloiseenkin ympäris-
töön menettämättä perusideaansa – yri-
tyskehittäminen, toimintaympäristön 
kehittäminen ja aluemarkkinointi.

Kehitysyhtiöllä on myös organisato-
risesti annettavaa alueelle ja kunnalle. 
Kehitysyhtiön hallitus on parhaimmil-
laan toimielin, jossa kunnan elinkeino-
elämä, hallinto ja poliittinen päätöksen-
teko pystyy yhteistä, osakeyhtiölain 
mukaista hallitustehtävää toteuttaes-
saan laajasti keskustelemaan ja valmis-
telemaan aluetta ja kuntaa hyödyntäviä 
asioita.

Tiivistettynä kehitysyhtiön tehtävä-
nä on edistää uusia työpaikkoja luovien 
yritysten hakeutumista kuntaan ja tukea 
yritysten kehittymistä ja kasvua. Kehi-
tysyhtiö toteuttaa kunnan elinkeinopoli-

tiikkaa kuntastrategian mukaisesti.
Tyrnävällä on haluttu vahvistaa elin-

keinopalveluita ja samalla uudistua. 
14.12.2020 kunnanhallitus päätti perus-
taa kuntaan kehitysyhtiön. Nimeksi tuli 
Tyrnävän Kehitys Oy. Yhtiön hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi valittiin suostu-
muksen mukaisesti Vesa Anttila, Minna 
Matinlauri, Mikko Kukkohovi, Antto 
Joutsiniemi ja Jussi Ylitalo. Yhtiön halli-
tuksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa 
Anttila.

Samanaikaisesti myös peruskuntaan 
on lisätty elinkeinopalveluiden resurssia. 
Kehitysyhtiö yhdessä kunnan kehittä-
mispäällikön, viestintäkoordinaattorin 
ja kunnanjohtajan kanssa muodostaa 
kunnan elinkeinopalveluista vastaavan 
tiimin, jonka tavoitteena on luoda kun-
taan uutta työtä ja mahdollisuuksia.

Kehitysyhtiön hallitus on aloittanut 
työnsä. Se kokoontuu kahden viikon 
välein. Vasta perustetun, uuden yhti-
ön hallituksen listalla on paljon asioita. 
Olemme sopineet hallituksessa, että 
rakennamme yhtiön ”kivijalan” huo-
lellisesti ja harkiten. Tällä hetkellä työn 
alla on mm. kuntastrategiasta eriytetty 
elinkeinostrategia ja yhtiön toimitusjoh-
tajan hakuun liittyvät asiat. 

Jotta ”kivijalan” rakentaminen pe-

rustuisi faktoihin, teetimme Talous-
tutkimuksella kunnan yrittäjille yritys-
kokemustutkimuksen. Tutkimukseen 
osallistui 50 tyrnäväläistä yritystä, jotka 
oli kiintiöity kaupan alan, palvelualan, 
teollisuuden ja maatalousyrittäjien 
kiintiöihin. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää kunnassa toimivien yrityspäät-
täjien mielipiteitä kunnan toiminnasta ja 
yrityspalveluista.

Henkilökohtaisesti teen kaikkeni, 
että yhtiö menestyisi. Se ei kuitenkaan 
onnistu yksin, kuten harva asia yleensä-
kään. Menestymiseen tarvitaan yhtei-
nen tahtotila ja halu. Meidän on helppo 
löytää toisistamme tai organisaatiosta 
puutteita. Toivon, että löytäisimme tah-
totilan, jossa me jokainen omissa roo-
leissamme ja tehtävissämme, edesaut-
taisimme Tyrnävän kunnan menestystä. 
Usein siihen riittää sekin, että näkisim-
me enemmän hyvää ja mahdollisuuksia, 
kuin huonoa ja kritisoitavaa. Me kuiten-
kin kuntana, mitä se ikinä tarkoittaa-
kaan, olemme nousseet lyhyessä ajassa 
todella huonosta tilanteesta varsin hy-
välle tasolle.

Me siis tarvitsemme toisiamme. 
Olenkin peräänkuuluttanut yhteistyön 
voimaan. Yhteistyössä on erilaisia mie-
lipiteitä ja lähestymiskulmia. Yhteistyö 

Tyrnävän Kehitys Oy

on myös yleensä kompromissien teke-
mistä. Rakentava yhteistyö hakee aina 
ratkaisua kulloiseenkin asiaan. Ollaan 
ME Tyrnävällä esimerkkinä ja annetaan 
ulospäinkin sellainen signaali, että tänne 
halutaan tulla yrittämään ja asumaan!

Vesa Anttila
Kunnanjohtaja, Tyrnävän Kehitys Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja

Aloitimme huhtikuussa kunnan sosiaa-
lisen median kanavissa Facebookissa 
ja Instagramissa kampanjan, jossa nos-
tamme esille kunnassa toimivia yrityk-
siä ja yrittäjiä. Viikoittain tuomme esille 
uuden yrittäjän sekä tarinoita ja tekijöitä 
kunnan 350 yrityksen takaa! 

Mikä on sinun tarinasi? Haluatko ker-
toa, miten yritykselläsi menee, tai onko 
sinulla tiedotettavaa ajankohtaisista 
kampanjoista tai muutoksista palveluis-
sasi? Ota yhteyttä viestintäkoordinaat-
tori Mikko Lehtiseen puh. 040 556 2618, 

jos haluat yrityksesi ja tarinasi mukaan 
kampanjaan! Voit varata haastattelulle 
sopivan ajan myös myöhempään ajan-
kohtaan. 

Onpa toimialasi teollisuus, maata-
lous, palvelut, kauppa tai joku muu, ota 
yhteyttä – tuodaan tyrnäväläiselle yrit-
täjyydelle yhdessä kasvot! 

Seuraathan meitä jo somessa!
Facebook: Tyrnävän kunta
Instagram: tyrnavan_kunta

Tyrnävän yrittäjät 
valokeilassa 
-somekampanja
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Työnantaja ja tekijät löytävät 
toisensa työllisyyden kuntakokeilussa
Tyrnävän kunta osallistuu Oulun ja kuu-
den muun seudun kunnan kanssa yhdes-
sä työllisyyden kuntakokeiluun, jossa 
suuri osa TE-palveluista siirtyy kunnille. 
Työllistymistä edistävät palvelut eivät 
kokeilussa muutu, mutta niiden rinnalla 
kehitetään uudentyyppisiä ja jousta-
vampia palvelumalleja. Näin työntekijä 
ja työnantaja löytävät toisensa entistä 
tehokkaammin.

– Kun etsimme tekijöille työtä, py-
rimme samalla ratkaisemaan yritysten 
työvoimatarpeita entistäkin sujuvam-
min, sanoo kuntakokeilusta Tyrnävällä 
vastaava työ- ja elinkeinosuunnittelija 
Anne Tiirikainen Tyrnävän kunnalta. 

– Pystymme ratkaisemaan asioita 
varsin joutuisasti. Taannoin eräs työn-
antaja otti yhteyttä ja kertoi hakeneen-
sa palkkatukea työntekijälle, jonka oli 
määrä aloittaa jo seuraavalla viikolla. 
Päätöstä tuesta ei ollut kuitenkaan vie-
lä tullut. Otin yhteyttä BusinessOuluun, 
joka tekee palkkatukipäätökset alueel-
lamme, ja he tekivät myönteisen pää-
töksen välittömästi, kertoo Tiirikainen.

– Työllisyyden kuntakokeilun etuna 
on, että selvitämme jokaisen asiak-
kaamme osaamisen ja tarpeet henkilö-
kohtaisesti. Kartoitamme myös alueen 
yritysten tarpeet, jolloin meidän on 
helppoa yhdistää työtä ja tekijöitä. 

– Lisäksi haluamme saada alueen 
yrittäjät miettimään esimerkiksi palk-
katukimallien, työkokeilujen ja työssä-
oppimisjaksojen hyödyntämistä. Kun-
takokeilun piiriin kuuluvilla asiakkailla 
palkkatukea on saatavissa 30-50 % puo-

lesta vuodesta vuoteen, riippuen kritee-
reistä. 30 % ja 40 % palkkatukien päälle 
on mahdollista saada Tyrnävällä myös 
kuntalisä 400-800 euroa kuussa siten, 
että yhteenlaskettu summa on maksi-
missaan puolet palkkauskustannuksista. 
Esimerkiksi alkavalle yrittäjälle tämä voi 
olla valtavan iso apu.

Tyrnävän kunnan Taloustutkimuk-
sella teettämän selvityksen mukaan yli 
neljänneksellä Tyrnävällä toimivista yri-
tyksistä on rekrytointitarpeita kuluvan 
vuoden sisällä. Rekrytoivien yritysten 
kannattaa hyödyntää TE-toimiston ja 
työllisyyden kuntakokeilun palveluita ja 
asiantuntemusta henkilöstötarpeiden 
täyttämiseen.

Työnantaja voi asioida 
kuten ennenkin
Työnantaja voi asioida kuten ennenkin, 
esimerkiksi sähköisesti TE-toimistossa 
ja ilmoittaa työvoimatarpeestaan. Sel-
laiset tarpeet, joihin voidaan hyödyntää 
kuntakokeilun palveluita, kanavoituvat 
automaattisesti kunnalle. Tämä tekee 
asioinnista myös työnantajan näkökul-
masta mutkatonta. 

– Ei ole väliä merkkaako yrittäjä 
sähköisen asioinnin kautta avoimen 
työpaikan vai soittaako suoraan meille, 
kumpikin vaihtoehto on mainio, sanoo 
Tiirikainen.

Tyrnävän kunnan työllisyyspalve-
luissa suoriin yhteydenottoihin vastaa 
Tiirikaisen lisäksi omavalmentaja Ida 
Haapaniemi, joka siirtyi kuntakokeiluun 
TE-palveluista. Tällä tavalla TE-toimisto 

ja kunta toimivat kokeilussa tiiviinä työ-
parina. 

– Kokeilussa on ideana, että jokaisel-
la asiakkaalla on tukena työllistymisessä 
yksi omavalmentaja. Tyrnäväläisillä asi-
akkailla tämä on Ida.

Työssä  
oppimisesta ratkaisu 
lähihoitajapulaan?
Kuntakokeilun piiriin kuuluvat myös 
erilaiset työssäoppimismahdollisuudet: 
RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja oppi-
sopimus. 

– RekryKoulutus ja TäsmäKoulutus 
tarjoavat uudempia joustavia malleja 
yrityksille kouluttaa osaavaa työvoimaa. 
Ne voidaan räätälöidä hyvin tarkasti yh-
den tai vaikka kahdenkin yrityksen tar-
peisiin. Oppilaitos on näissä aina tiiviisti 
mukana. Molempiin on saatavissa mer-
kittävä osuus tukea, jolloin työnantajan 
maksuosuus voi olla vain 30 % oppimis-
jaksolta. Näistäkin voi kysyä lisätietoja 
TE-toimistosta tai suoraan meiltä, ker-
too Tiirikainen.

Työssä oppimisella pyritään ratkaise-
maan myös kuntien huutavaa lähihoita-
japulaa. 

– Oppisopimus voisi olla tässä var-
teenotettava ratkaisu. Oppisopimus on 
varsinkin aikuisille usein ihanteellinen 
vaihtoehto, koska kyse on palkkatyös-
tä ja jaksoa käsitellään määräaikaisena 
työsopimuksena. Oppilaitos on samalla 
vahvasti mukana uuden osaajan koulut-
tamisessa.  

Yritystulkki 
yrittäjän avuksi

Tyrnävän yrittäjille on hankittu Yritystulkki yrittäjän arjen avuksi. Palvelussa on 
rutkasti tietoa yrittämisestä ja paljon hyviä työkaluja kuten laskentaohjelmia ja 
lomakkeita. Palvelussa pääsee kunnan sivuilta ilman salasanoja ja kirjautumista. 
Nyt on yrittäjillä ja yritystoimintaa suunnitteleville mahdollisuus saada ajanta-
saista ja paikallista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueilta vaivattomasti ja mak-
suttomasti. Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle. Selkeällä opastuksel-
la, hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi 
tai suunnitella yrityksen perustamista.

Aloittava yrittäjä tarvitsee tietoa
Yritystoimintaa aloitettaessa tiedon tarve on suurimmillaan ja nyt se on saata-
vissa paikallisesti yhdestä paikasta. Yritystä suunnittelevan tulee perehtyä muun 
muassa hinnoitteluun, eri rahoituksiin ja yhtiömuotoihin. Yritystulkista löytyy 
myös liiketoiminta- ja taloussuunnitelmat, joita tarvitaan rahoitusta esimerkiksi 
starttirahaa haettaessa.  

-Lisäksi yrittäjän pitää saada hyvät käytännön neuvot jokapäiväiseen työ-
hönsä, jotta turhilta virheiltä vältytään. Tarvitsemasi laskelmat sekä lomake- ja 
sopimuspohjat voit tallentaa omalle tietokoneellesi. Aineisto on helppokäyttöi-
nen, lupaa Tyrnävän kunnan kehittämispäällikkö Janna Kumpula. 

Toimivan yrityksen kehittäminen
Toimiville yrittäjille löytyy Yritystulkista vinkkejä verotukseen ja neuvoja ta-
louden hallintaan. Laskentaohjelmilla voit laskea muun muassa investoinnin 
kannattavuutta ja hakea rahoitusta investointeihin tai yrityskaupassa laskea 
yrityksen arvon. Markkinointi- ja myyntisuunnitelmalla oikeasti mietitään suun-
nitelmallisesti, miten myydään ja markkinoidaan.    

Lomake- ja sopimuspohjamalleja on yli 40 erilaista. Malleista löytyvät yrityk-
sen hallituksen pöytäkirjat, alihankinta- ja vuokrasopimukset sekä kaikille kun-
talaisille tärkeä edunvalvontavaltuutus. 

-Suosituin sopimuksemme on osakkaiden välinen osakassopimus, jota on la-
dattu yli 180 000 kappaletta, kertoo Henri Järvinen Yritystulkista. Lomakkeista 
löytyy todella hyvää materiaalia, joiden avulla suurin osa yrittäjien eteen tule-
vista sopimus- yms. tilanteista voidaan ratkaista. Kannattaa käydä tutkimassa, 
muistuttaa Janna Kumpula. MTR 

Yritystulkin palvelut löytyvät kunnan verkkosivulla  Työ ja 
yrittäjyyden pääotsikon alta Yrityspalveluista tästä painikkeesta.

tekijöitä tyrnävällä -yrityshakemisto
Julkaisimme Tyrnvän kunnan verkkosivuille yritys-   
hakemiston, jossa voit paitsi hakea yrityksiä, myös nii-
den tuotamia palveluja. Tarkista täältä, kuka Tyrnävällä 
myy koivuklapeja tai keneltä voit saada apuja renkaan-
vaihtoon tai vaikkapa uuden upean hiusmallin... 
 - Hyödynnä hakua omiin tarpeisiisi!

Yrittäjä liitä oman 
yrityksesi yhteystiedot ja 

palvelukuvaus hakemistoon 
ja hallinnoi tietojasi itse:

https://www.tyrnava.fi/
yrityshakemisto/

lisaa-yritys

Työ- ja elinkeinosuunnittelija Anne Tiirikainen kertoo, että työllisyyden kuntakokeilussa voidaan tehdä yritys-
ten työvoimatarpeiden ratkaisemisesta entistäkin sujuvampaa.
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Tyrnävä  

– paikka kasvaa!

VARAA Yritystontti TYRNÄVÄLTÄ!
Tonttitiedustelut ja -varaukset:
Teija Mikkonen, 
etunimi.sukunimi@tyrnava.fi, 
puh. 044 497 1051. 

Tontit kunnan verkkosivuilla:
www.tyrnava.fi/yritystontit
sekä karttasovelluksessa 
www.infogis.fi/tyrnava

Nipsinki – Lähellä Tyrnävän keskustaa, 
keskellä peltomaisemaa
10 minuutin etäisyydellä Haaransillalta Tyrnävän kirkonkylän 
suuntaan yrittäjiä odottavat Nipsingin yritystontit.
 
Tonteille saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksen tai ympäristö-
häiriötä aiheuttamattoman teollisuusrakennuksen, e=0,40.
Tonttien pinta-ala 7900 – 8000 m2.
Hinnat KL 15 euroa/m2 ja TY 4 euroa/m2.

3 km Tyrnävän kirkonkylä, 4 min
9 km Haaransilta, 10 min
29 km Oulun lentoasema, 28 min
33 km Oulun keskusta, 28 min
22 km Kempeleen rautatieasema, 19 min
33 km Oulun satama, 27 min
65,5 km Raahen satama, 55 min

PAAVOLANKANGAS – Vielä ehdit varata, 
viimeisiä viedään!
Tontit suositulta Paavolankankaan alueelta, jossa on mahdollista 
asua ja yrittää samassa pihassa.
 
Tonteille saa rakentaa erillispientalon sekä työhuonerakennuksen, 
e=0,25. Tonttien pinta-ala 1 479 – 1 981 m2. Hinta 6 euroa/m2.
 
2 km Tyrnävän kirkonkylä, 4 min
13 km Haaransilta, 12 min
33 km Oulun lentoasema, 29 min
37 km Oulun keskusta, 29 min
26 km Kempeleen rautatieasema, 21 min
37 km Oulun satama, 29 min
69,5 km Raahen satama, 57 min

HAURUKYLÄ –  
NELOSTIEN VARRELTA NÄKYVYYTTÄ
10 minuutin etäisyydelle Haaransillalta etelään sijoittuvat  
Haurukylän yritystontit.
 
Tonteille saa rakentaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman  
teollisuusrakennuksen, e=0,4. Tonttien pinta-ala 2000 – 4400 m2, 
yksi 2,6 ha tontti. Hinta 4 euroa/m2.

11 km Tyrnävän kirkonkylä, 10 min
13 km Haaransilta, 10 min
33 km Oulun lentoasema, 29 min
37 km Oulun keskusta, 29 min
26 km Kempeleen rautatieasema, 21 min
37 km Oulun satama, 29 min
69,5 km Raahen satama, 57 min

Yritystontteja voi joko ostaa tai vuokrata. Vuokrattu tontti on  
mahdollista lunastaa viiden vuoden kuluessa vuokrauksesta, jolloin  
siihen mennessä maksetut vuokrat hyvitetään lunastushinnassa.  
Tontit on lohkottu ja lohkomiskustannus ostajalle / vuokraajalle on  
1200 euroa.

Tyrnävällä on kysyntää perheasuntojen ohella myös yksiöil-
le ja kaksioille. Elämän muutostilanteissa, kun nuoret muut-
tavat omilleen, muutetaan työnperässä tai halutaan luopua 
omakotitalosta, mutta pysyä tutuksi tulleessa naapurus-
tossa, olisi nykyistä tarjontaa enemmänkin tulijoita hyvin 
toteutettuihin monipuolisiin rivi- ja pientaloasuntoihin.

Rakentajille on tarjolla valmiita tontteja hyvällä sijainnilla 
sekä kirkonkylän peltomaisemassa että Murron metsäisillä 
rinteillä, molemmat lähellä palveluja ja monipuolisia harras-
tusmahdollisuuksia.

Asuinpientalo- ja rivitalotonttien hinta on sijainnista riip-
pumatta 15 euroa/m2.

Tonttitiedustelut ja -varaukset:
Teija Mikkonen, 
etunimi.sukunimi@tyrnava.fi, 
puh. 044 497 1051.

Tontit esillä kunnan verkkosivuilla
www.tyrnava.fi/tontit
sekä karttasovelluksessa 
www.infogis.fi/tyrnava

Rivitalorakentajille tontteja Koti 
MurrostaKortteli 352, tontti 3

Eskolanpelto, Malisentie
2461 m2, AP, e=0.25

Kortteli 166, tontti 1
Topinkuja
7779 m2, AP, e=0.35

Korttelit 286-288
Puujaakola, Lukkarinkaari 
ja Riihikartano
2200-2800 m2, AR, e=0.25

Korttelit 273 ja 279
Puujaakola, Tallikartano ja 
Mökkikartano
2800-2900 m2, AR, e=0.25

kirkonkylästä ja murrosta

Tu
po

st
ie

Kortteli 51, tontit 1-2
Murto, Simontaival
1985-2948 m2, AR, e=0.20

Murron pientaloalueen 
uuteen osaan Korkiakaartoon 
avautuu lähivuosina lisää sekä 
asuinpientalo- että rivitalo- 
rakentamiseen osoitettuja 
tontteja.

Niiden energiatehokkaan 
toteuttamisen mahdolli-
suuksista ja mahdollisista 
korttelikohtaisista erityis- 
toteutuksista keskustelemme 
mielellämme rakentajien 
kanssa jo ennen tonttien 
avaamista.

Ota yhteyttä:
Janna Kumpula
kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@tyrnava.fi, 
puh. 040 162 6149
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Kuljetukset kuorma- ja pakettiautolla, 
sopimuskuljetukset

www.kuljetushonka.fi

0400 962 363

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

rusila@dnainternet.net

PUTKIRUSILA OY
 • LVI-asennukset • LVI-urakoinnit 

• Alan tarvikkeet 

» ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyöt

» nuohouspalvelut

» savupiippujen korjaukset:
   massaus, sisäpiiput, muuraus

» piipunhatut ja hormi-imurit

» hormien videokuvaus ja kartoitus

Yhteistyössä elinvoimaa

Tyrnävän kirkkoherra Tee-
mu Isokääntä.

Kun ajattelet seurakun-
nan toimintaa ja työtä, 
ehkä ajatuksiin nousevat 
jumalanpalvelus ja kirkol-
liset toimitukset. Mieles-
sä voivat ehkä olla häät, 
hautajaiset tai kastejuhla, 
joihin olet osallistunut. Jos 
perheessäsi on lapsia tai 
nuoria, niin seurakunnan 
päiväkerho, perhekerho, 
varhaisnuortenkerho, rip-
pikoulu tai isoskoulutus 
voi olla osa perheenne 
elämää. Avuntarpeessa ja 
erilaisissa kohtaamisissa 
seurakunnan diakoniatyö 
on puolestaan voinut tulla 
tutuksi.

Edellä luettelemani ta-
pahtumat ja tilanteet ovat 
seurakuntatyön ydintä. 
Kun tuli pyyntö kirjoittaa 
seurakunnan tervehdys 
yrittäjien lehteen, jäin miet-
timään, miten yritykset 
liittyvät seurakunnan työn 
ja toiminnan maailmaan. 
Hetken kun kirkkoherran 
näkökulmasta asiaa mie-
tin, totesin, että yritykset 
ovat monin tavoin läsnä 
jokapäiväisessä työssäm-
me. Saarnoja emme toki 

yrityksiltä tilaa, mutta kun 
puhutaan monista työn jär-
jestämiseen liittyvistä asiois-
ta, niin yritykset ovat läsnä. 
Jo ihan perustoimintoihin 
liittyvien ostopalveluiden 
lista on moninainen kirkko-
kahvitarpeista kerhoretken 
kuljetuksiin. Erityisesti kiin-
teistöjen kohdalla yhteistyö 
yritysten kanssa on tärkeää. 
Viime vuodet ovat olleet 
Tyrnävän seurakunnassa 
rakentamisen ja korjaamisen 
vuosia, eikä tilanne muutu 
jatkossakaan. Yhteistyö ra-
kennusalan osaajien kanssa 
on ollut keskiössä, kun Tyr-
nävän kirkkoa on peruskor-
jattu ja Temmeksen kirkon 
remonttia suunnitellaan. Il-
man yritysten kanssa tehtä-
vää yhteistyötä eivät kauniit 
kirkkomme eivätkä muut 
kiinteistöt ja maa-alueet 
pysy kunnossa.

Eikä yhteistyö ole yksi-
suuntaista siten, että seura-
kunta olisi aina vain ostajan 
osassa. Tästä hyvä esimerkki 
on diakonityön elintarvike-
avustukset. Avustuksissa 
elintarvikkeiden lahjoittajina 
toimivat paikalliset kaupat. 

Elintarvikeavun antaminen 
ja sen järjestäminen yhteis-
työssä kertoo siitä, että jaam-
me näiden yritysten kanssa 
yhteisen näyn ihmisten aut-
tamisesta ja siitä, miten asi-
oita on hyvä yhteiskunnas-
sa hoitaa. Kaikki ei ole vain 
ostamista ja myymistä, vaan 
myös lahjalle ja lahjoittami-
selle on paikkansa.

Tutut ja paikalliset yri-
tykset ovat suuressa arvos-
sa, kun seurakunnan työssä 
yritysten palveluja tarvitaan. 
Yritysten hyvien paikallisten 
toimintaedellytysten luomi-
nen on tietysti ensisijaisesti 
kunnan tehtävä, mutta myös 
seurakunta haluaa olla ra-
kentamassa Tyrnävää, jossa 
yrittäjien ja yritysten työnte-
kijöiden on hyvä elää. Elin-
voima ja sen turvaaminen 
ovat asioita, joista puhutaan 
yrittäjyyden ympärillä. Elin-
voiman käsitetään usein 
vain tarkoittavan talouden ja 
työllisyyden asioita. Minus-
ta me voisimme ymmärtää 
elinvoiman vielä laajem-
minkin. Laajennettuun elin-
voiman käsitteeseen kuuluu 
mielestäni talouden ja työn 

lisäksi esimerkiksi iloa, 
toivoa, hyvinvointia ja 
huolenpitoa. Uskon, että 
kuvatun kaltaisen elin-
voiman rakentamisessa 
haluavat Tyrnävällä olla 
kaikki mukana. Tällainen 
yhteinen ja yhteistyössä 
muodostettu näky elin-
voimasta voi koskettaa 
niin yrityksiä, kuntaa kuin 
seurakuntaakin.

Siunausta Sinulle toivoen,
Teemu Isokääntä
kirkkoherra

Tervetuloa mukaan toimintaan!

TYRNÄVÄN seuRakuNTa
Mankilantie 1, 91800 Tyrnävä

Puh. 044 737 2610

www.tyrnavanseurakunta.fi
sivuilta löydät ajankohtaisia 

tietoja ja tapahtumia.

MARABEL
Erinomainen yleisperuna

www.finpom.com

Öljynvaihdot • Huollot 
•  Katsastuskorjaukset 

• Jakopäähuollot 
• 4-Pyöräsuuntaukset

• Sijaisauto

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

www.tarkkahuolto.fi | Ma-pe klo 8.00-17.00
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Ryhmäliikunta on kivaa - tulee iloiselle mielelle
Tein someen vuosi sitten 7.3. 
iloisena päivityksen seuraa-
van viikon tulevista jutuista, 
silloin aloitettiin myös seni-
oreitten kuntosali ja liikku-
vuusryhmät. Viikon verran 
ryhmät kerkesivät pyöriä, 
eikä oikein voinut usko edes 
ensin todeksi koko koronaa, 
joka keskeytti monia harras-
tuksiakin. 

Korona-aika on todellakin 
verottanut liikuntaharras-
tuksia, koska liikuntapaikat 
ovat olleet suljettuna ja ai-
kuisten ryhmäliikunnat kes-
keytettynä. Syksyllä onneksi 
saatiin loppuvuosi melkein 
kokonaan treenailla ja kaik-
kien iloksi alkutalvesta tilat 
avautuivat Tyrnävällä ja on 
ollut mahdollisuus harrastaa 
liikuntaa yksin tai pienissä 
ryhmissä. Rajoitukset ovat 
vaihtuneet välillä, mutta 
pääosin on alkuvuosi men-
ty kuuden henkilön rajojen 
mukaan. Senioreitten kunto-
sali- ja jumpparyhmissä on 
sovelluttu ja jaettu ryhmiä 
pienempiin niin, että kaikki 
halukkaat ovat päässeet mu-
kaan. Mutta paljon on niitä 
riskiryhmäläisiä, jotka eivät 
ole uskaltaneet lähteä vielä 

mukaan. Viime aikoina ol-
laan ryhmissä saatukin iloi-
ta siitä, että rokotukset ovat 
edistyneet kunnassamme 
hyvin ja nyt mukaan on pa-
lannut muutamia, jotka ovat 
saaneet jo molemmat rokote-
piikit.  Se miten onnellinen 
voi olla pienistä asioista on 
tullut esille viime aikoina. 
Onnellinen olen ollut myös 
siitä, että vaikka tilat ovat 
olleet kiinni, ihmiset ovat 
pääosin aktiivisesti liikku-
neet ulkona, kävellen taikka 
hiihtäen ja onpa innostuttu 
myös kotijumppiakin teke-
mään. Liikunnan tärkeyttä ei 
voi väheksyä ollenkaan. Oi-
keanlainen liikunta on lääke 
kaikkeen. Liikunta tuottaa 
paljon hyvää oloa, pitää mie-
len virkeänä sekä vaikuttaa 
ennaltaehkäisevästi sairauk-
sien syntyyn. 

Kunto noussut  
tauon jälkeen
Koronan tuomat liikunta-
tilojen sulun vaikutukset 
näkyvät nopeasti mm. lihas-
kunnossa. Kun aloittelimme 
helmikuussa reilun parin 
kuukauden tauon jälkeen, 
lihaskunto oli lähes kaikilla 

Kaarina Huurre on aktiivinen osallistuja kirkonkylän ryhmään.

huonontunut. Mutta nyt rei-
lu kaksi kuukautta myöhem-
min voi vuorostaan iloita 
siitä, että edistystä on tapah-
tunut. Viikon tauko on ihan 
ok, mutta mitä pitemmäksi 
tauko tulee niin heikennystä 
alkaa jo tapahtumaan.  

Parhainta on siinä, kun 
saan liikuttaa ja ohjata ryh-
miä, nähdä liikkumisen tuo-
ma ilo sekä kehitys ryhmä-
läisten kunnossa. Tärkeää 
on myös avoin palaute, mi-
ten tuloksia on tullut. Onpa 
saattanut joku vaivakin ka-
dota tai ainakin lieventynyt 
harjoittelun myötä. Iän myö-
tä yleensä vaivoja tuppaa 
tulemaan, mutta liikunnassa 
pitää huomioida se, mikä on 
itselle oikea tapa. Ryhmissä 
sovellamme niin, että kaik-
ki voivat osallistua. Kaikki 
liikkeet eivät sovi kaikille, 
mutta aina löydetään kor-
vaava liike. Oikeanlainen 
liikunta on lääke kaikkeen, 
mutta korostan ”oikeanlai-
nen”. Jos vaikkapa polvet 
oireilevat niin kyykyt täytyy 
korvata, vaikka stepille nou-
sulla. Itse pyrin toiminnassa 
huomioimaan lähtökohdat 
ja korostaan sitä, että jokai-

Yhteiskehittämisellä uusia tuotteita 
Tyrnävälle ja oppimista Oamk:n opiskelijoille
Oulun ammattikorkeakou-
lun (OAMK) opiskelijat 
ovat Tyrnävän yrittäjien 
avulla saaneet työstettäväk-
si ja kehitettäväksi joukon 
mielenkiintoisia haasteita. 
Opiskelijat ovat helmikuun 
alusta alkaen työskennelleet 
matkailuun ja hyvinvointiin 
liittyvien haasteiden parissa. 
Aiheet liittyvät mm. maa-
tilamatkailuun, elämysten 
tuottamiseen ja välinevuok-
raamiseen. Työssä auttavat 
aktiiviset tyrnäväläiset vai-
kuttajat ja kehittäjät. 

OAMKn opiskelijat ovat 
tehneet kehittämistehtävään 

osana Johdatus innovaati-
oon ja yrittäjyyteen opin-
tojaksoa. Opintojaksossa 
innovaatiokehittämistä ja 
yrittäjyydestä oppiminen 
perustuu todellisiin kehittä-
misen tarpeisiin. Opiskelija-
tiimit kehittävät saamansa 
toimeksiantojen mukaisesti 
tuote- tai palvelukonsepteja, 
joita he testaavat prosessin 
aikana toimeksiantajan li-
säksi tunnistettujen käyttäji-
en kanssa.  

Opiskelijat ovat kokeneet 
Tyrnävältä saamansa aiheet 
mielenkiintoisina ja haasta-
vina. Todelliseen tarpeeseen 

kehittäminen lisää oppimi-
sen motivaatiota ja ymmär-
rystä tulevasta työstä sekä 
sen mahdollisuuksista ja 
haasteista. Erityisen hienoa 
on ollut tyrnäväläisten toi-
meksiantajien asiantunteva 
apu ja tuki kehittämisen eri 
vaiheissa. 

Tuote- ja palvelukonsep-
teja on kehitetty ketterän 
kehittämisen menetelmil-
lä. Opiskelijat ovat eri vai-
heissa tutkineet saamaan-
sa ilmiötä hankkien tietoa 
haastattelemalla ja käyttäen 
kirjallisuutta. Ratkaisuistaan 
tekemiään prototyyppejä 

opiskelijat ovat testanneet 
yrittäjien, muiden tyrnävä-
läisten ja mahdollisten käyt-
täjien kanssa. Opintojaksolla 
olevat opiskelijat ovat use-
aan kertaan tuoneet esiin 
ihmetystään siitä, miten Tyr-
nävä pienenä kuntana on 
niin aktiivinen ja innostunut 
uuden kehittämisessä. 

Opintojaksolla toteutettu 
kehittämistoiminta on tehty 
kokonaisuudessaan etäyh-
teyksiä käyttämällä. Se on 
hyvin mahdollistanut opis-
kelijatiimien sisäisen sekä 
asiantuntijoiden että mah-
dollisten käyttäjien kanssa 

Sari Hätälä ja Taija Pitkänen, kaksi elämyksellisten matkailu-
palveluiden konseptia kehittävän tiimin jäsentä, yhdessä lehto-
ri Katta Siltavirran kanssa pohtimassa konseptin liiketoiminnan 
kehittämistä. 

KEMI  •  OULU  •  JYVÄSKYLÄ  •  JOENSUU  •  LAHTI

* ILMALÄMPÖPUMPUT
* SÄHKÖASENNUKSET 

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

www.sahkomikkonen.fi

nen tekee itselleen sopivia 
liikkeitä. Jumpassa tykkään 
vaihdella vuoron perään lat-
tialla tehtäviin ja pystyasen-
nossa tehtäviin. En tahallaan 
hyppyytä ylös ja alas, vaan 
tarkoituksella. Veri kiertää 
eri osissa ja kehon eri lihak-
set kuormittuvat vaihdellen 
ja kun ikää tulee lisää niin 
lattialta nousukin voi olla 
jo haaste, hyvä harjoitus si-
nänsä. Muistutan kuitenkin, 
että kaikki on mahdollista 
tehdä aina myös seisten eli 
tässäkin sovelletaan hen-
kilökohtaisia lähtökohtia. 
Tarvittaessa apuvälineinä 
voi käyttää vaikkapa tuo-
lia. Ryhmässä on hyvin eri 
kuntoisia ja toivonkin, että 
uskalletaan tulla rohkeasti 
mukaan kokeilemaan. Etsi-
tään yhdessä sopivat liikkeet 
juuri sinulle. Ryhmässä teke-
minen on myös kivaa, näistä 
hetkistä tulee aina iloiselle 
mielelle. 

Senioriryhmiä ja  
puistojumppia
Tyrnävän kunnan tarjoamat 
senioreitten ryhmät kokoon-
tuvat toukokuun loppuun 
saakka. Kokoontumisissa 

otetaan liikkuvuusharjoituk-
sia, kuntosalia sekä oman 
kehon jumppaa. Kesäkuuksi 
on luvassa kaikille kuntalai-
sille avoimia puistojumppia 
sekä kirkonkylällä, että Tem-
meksellä. Näin ei kesätauko-
kaan tule turhan pitkäksi. 

Maanantaisin Temmes 
kuntosali 10-11 ja kirkonky-

län jumppa Toukovakka 12-
13. Torstaisin Kuulammen 
koulun kuntosali 10.30-11.30 
ja Temmes koulun liikunta-
sali 12.30-13.30. Noudatam-
me voimassa olevia korona-
rajoituksia. 

Annukka Suotula 

tehdyn yhteistyön. Tosin 
kaikki olisivat toivoneet 
mahdollisuutta tavata ihmi-
siä ja nähdä paikan päällä 
ympäristöt, joihin konsepte-
ja on suunniteltu. 

Opiskelijat esittelevät 

tekemiään tuote- ja palve-
lukonseptejaan toukokuun 
loppupuolella järjestettäväs-
sä avoimessa tilaisuudessa. 

OAMK, Ulla-Maija Törmälä
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Kotisi suunnittelija

Tulevaisuus kiinnostaa kaikkialla Suomessa ja 
yleinen näkemys on, että siihen voi vaikuttaa. 
Viime maaliskuussa julkaistun Tulevaisuusba-
rometrin	2021	mukaan	lähes	kaikki	suomalai-
set	(89	%)	pitävät	tulevaisuutta	kiinnostavana.	
Mutta kuinka toimia, jotta tulevaisuuteen voi 
vaikuttaa? Yksi askel toimintaa kohti on tehdä 
tulevaisuudesta ymmärrettävämpää, esimer-
kiksi tutustumalla toisten ajatuksiin tulevai-
suudesta.

Tähän tarpeeseen vastaa Suomen itsenäi-
syyden	 juhlarahaston	 (Sitra)	 kehittämä	 Tule-
vaisuustaajuus,	 joka	 on	 vuosien	 2020-2021	
aikana kehitetty työpajamenetelmä toisen-
laisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Me-
netelmän tarkoituksena on lisätä osallistujien 
kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia 
toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi. Työ-
pajamenetelmä julkaistiin viime tammikuussa 
ja sen sisältö, sekä materiaalit ovat avoimesti 
kaikkien saatavilla Sitran verkkosivulla. Mene-
telmä työpajaohjeistuksineen on tarkoitettu 
kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi. Se 
on käännetty myös englannin kielelle.

Koulutusta on testattu talven aikana erilai-
silla organisaatioilla ja osallistujilla eri puolella 
Suomea. 

-Kouluttajien keräämä palaute Tulevai-

suustaajuuden sisällöstä ja tuloksista on ollut 
kiinnostunutta, kertovat Sitran asiantuntijat 
Jenna Lähdemäki-Pekkinen ja Hannu-Pekka 
Ikäheimo. 

Työpaja tarjoaa tiiviimmän sillan tulevai-
suuskeskustelun ja vaikuttamisen välille. En-
simmäisenä kuntana Suomessa, tyrnäväläiset 
osallistuivat viime helmikuussa kuntansa tu-
levaisuuden ideointiin käyttäen Tulevaisuus-
taajuus-menetelmää. Työpaja pidettiin Tyrnä-
vän pappilassa, jossa olivat mukana kunnan 
virkahenkilö, yrittäjiä, kyläyhdistyksen edus-
taja, ja vapaa kansalainen taiteilija. Työpaja 
toteutettiin hybridimallilla, eli osa osallistujista 
työskenteli käyttäen etäyhteyksiä. Kestoltaan 
kolmen tunnin työpajassa, jonka vetivät Ulla-
Maija Törmälä ja Kari-Pekka Heikkinen Oulun 
ammattikorkeakoulusta, pohdittiin ja kuvattiin 
Tyrnävän kunnan tulevaisuuden visioita, haas-
teita, mahdollisuuksia ja historiaa ryhmätöitä 
tekemällä. Työpajan tuloksena saatiin ideoita 
kunnan kehittämiseksi ryhmien itsensä valit-
semiin tulevaisuuden suuntiin ja ensimmäisiä 
konkreettisia askeleita kehittämistoimenpitei-
siin.

OAMK, Ulla-Maija Törmälä

Tyrnäväläiset edelläkävijöinä Tulevaisuus-
taajuus-työpajan käyttöönotossa

MUHOS-Utajärvi-vaala

Jahotec Oy 

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!

Ahola 
Jarmo

Haataja 
Heidi

Kahilakoski 
Matti

Nuutinen 
Antti

Heidi Haataja Oy Reilu Masa

Rautio 
Minna
ArtLago

Pietilä 
Marko
Niemelän Tila Oy liMinka

Kuntavaalit 2021: 
vaalipäivä 13.6.2021,

ennakkoäänestys  
kotimaassa:  

26.5.-8.6.2021,
ennakkoäänestys  

ulkomailla:  
2.-5.6.2021

AJN Meditec Oy
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Hei kotipuutarhuri! 
Muista ostaa siemenperunat!

Valitse perunalajike käyttötarkoituksen mukaan 

Timo
SUOSITUIN VARHAISPERUNA

Annabelle
TODELLINEN HERKKUPERUNA

Siikli
KLASSINEN KESÄPERUNA

   violet queen
TERVEELLINEN ERIKOISPERUNA

KIINTEÄ PERUNA YLEISPERUNA JAUHOINEN PERUNA

Klikkaa uusille siemenperuna-sivuille

www.siemenperuna.fi

Lehden tekoa yhteistyössä
Tyrnävä Yrittää lehden te-
kijänä on toiminut vuodes-
ta 2008 lähtien VKK-Media 
Oy, yrittäjänä Heimo Tu-
runen. Hän on osallistunut 
aktiivisesti myös Tyrnävän 
Yrittäjien tilaisuuksiin ja 
juhliin valokuvaajana. Yh-
teistyö on toiminut hyvin. 
Siitä osoituksena Tyrnävän 
Yrittäjät muisti pikkujoulus-
sa Heimoa muistolautasella, 
jota ojentamassa silloinen 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Annukka Suotula. 
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Tyrnävän kansainvälisin yritys
Tyrnävän	vuoden	yrittäjäksi	2020	palkittu	
Luonnosta Finland Oy vie perunoita Hollan-
nin kautta Länsi-Afrikkaan ja treidaa avokado-
ja Tansaniasta Dubaihin. Seuraavaksi seson-
kiluontoisen avokadon globaaliin kysyntään 
halutaan vastata vuoden ympäri satokausista 
riippumatta. Mutta miten tyrnäväläisten vilje-
lijöiden perustamasta, torikauppaa harjoitta-
neesta yrityksestä kasvoi tekijä globaalissa pe-
runa-, vihannes- ja hedelmäkaupassa?

Vuonna 1986 joukko paikalli-
sia viljelijöitä perusti yhdessä 
yrityksen oman tuotantonsa 
torimyyntiä varten. Kysyntää 
tuotteille riitti, ja pikkuhiljaa 
liiketoiminnan painopiste siir-
tyi kokonaan markettimyyn-
tiin. Vuonna 2006 Pohjoisen 
Kantaperuna Oy osti yhtiön. 

Luonnosta Finland Oy:n 
yhteyspäällikkö Kyösti 
Kinnunen kertoo, että yri-
tyskauppaa seurasi strate-
gianmuutos, jossa yrityksen 
painopiste siirrettiin suurem-
piin volyymeihin. Kotimaas-
sa markettien ostamien erien 
tilalle pyrittiin saamaan teol-
lisuuden, pakkaamojen sekä 
tukkuliikkeiden ostamia suu-
rempia rekkaeriä.

– Tämä oli hyvä päätös, 
sillä keskimäärin noin puo-
let liikevaihdostamme tulee 
tänäkin päivänä kotimaasta. 
Toimialueemme kattaa koko 
Suomen, mutta suurin osa asi-
akkaista on rannikolla peru-
nakeskittymien läheisyydessä 
sekä isoimmissa kaupungeis-
sa, kertoo Kinnunen.

Strategianmuutoksen 
myötä alkoi myös kansain-
välistyminen. Luonnosta 
Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Antti Kuusisto liittyi noihin 
aikoihin yrityksen tiimiin, ja 
lähti kasvattamaan vientiä 
Pohjoismaihin ja Venäjälle. 

– Olimme ahkerasti mu-
kana ruotsalaisilla messuilla 
ja peltopäivillä, joissa esittäy-
dyimme toimijoille. Teimme 
todella paljon jalkatyötä, mikä 
rakensi meille lopulta Pohjois-
maissa sellaisen toimialatun-
temuksen ja suhdeverkoston, 
että se muodosti eräänlaisen 
alun myös kansainvälisem-
mälle treidaukselle perunoi-
den ja vihannesten parissa, 
kertoo Kuusisto. 

Tyrnävän Vuoden 2020 Yrityksestä Luonnosta Oy:stä toimitusjohtaja Antti Kuusisto ja yhteyspääl-
likkö Kyösti Kinnunen. Palkinnot jakoivat kunnanhallituksen pj Minna Matinlauri, Tyrnävän Yrittä-
jien  hallituksen jäsen Annukka Suotula ja puheenjohtaja Mikko Kukkohovi.

– Sittemmin Ruotsi on ol-
lut yksi tärkeimmistä suoma-
laisen ruokaperunan vienti-
maistamme vuodesta toiseen. 
Voi olla, että näin on jopa tänä 
vuonna, koronan vaikutuksis-
ta huolimatta.

– Venäjältä teimme myös 
paljon jalkatyötä, ja löysimme 
sellaista kasvua, että meidän 
ei tarvinnut muita markkinoi-
ta edes etsiä pitkään aikaan. 

Jalansijaa  
Keski-Eurooppaan
Vuonna 2012 Kantaperunan 
osti yksi maailman kolmesta 
suurimmasta siemenperuna-
talosta, hollantilainen HZPC. 
Kaupan myötä Luonnosta 
pääsi mukaan HZPC:n Alan-
komaissa järjestämään Open 
Days -siemenperunatapah-
tumaan, jossa heillä oli mah-
dollisuus tavata käytännössä 
kaikki eurooppalaiset toimijat.

– Pohjoismaissa rakenta-
mamme toimintamallin mu-
kaisesti otimme tästä mah-
dollisuudesta kaiken irti, ja 
sovimme tapaamisia tuotta-
jien ja potentiaalisten asiak-
kaiden kanssa päivää ennen 
ja jälkeen Open Days -tapah-
tumaa eri puolille Hollantia. 
Kun Venäjän kauppa sitten 
tyrehtyi vuonna 2014 pakot-
teista johtuen, Pohjoismaat 
vetivät ja meillä oli jo jalansi-
jaa myös Keski-Euroopassa, 
summaa Kuusisto. 

– Myöhemmin Euroop-
paan iski kova kuivuus 2018-
2019, ja eurooppalaista peru-
naa ei ollut vientiin saakka. 
Tässä näimme mahdollisuu-
temme ja veimmekin Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalta 3-4 mil-
joonaa kiloa perunaa vienti-
pakkaamoille Hollantiin, josta 
se myytiin Länsi-Afrikkaan 
Senegaliin ja Norsunluuran-

nikolle. Lisäksi Etelä-Pohjan-
maalta sekä muualta Suomes-
ta veimme n. 8-9 miljoonaa 
kiloa samanaikaisesti Itä- ja 
Etelä-Eurooppaan, pääosin 
Balttiaan, Puolaan, Unkariin 
ja Italiaan. Pystyimme vastaa-
maan hyvin ennenkuulumat-
toman kovaan kysyntään.  

Avokadoja Tansaniasta
Vuonna 2012-2015 Luonnos-
tan emoyhtiö Perunamestarit 
Oy osallistui ulkomaankaup-
pa- ja kehitysministeriön 
projektiin, jossa haettiin rat-
kaisuja Tansanian ruoantuo-
tantoon. Projekti kohden-
nettiin paikalliseen perunan 
siementuotantoon, joka oli 
maasta puuttunut käytännös-
sä kokonaan. Siementuotanto 
saatiin alulle, ja samalla Luon-
nosta löysi uuden tuotteen: 
avokadon. Avokadoa tuotet-
tiin maassa paljon, mutta sen 
myymiseen ei ollut kulttuu-
ria. Se myytiin halvalla Keni-
aan tai Etelä-Afrikkaan, jotka 
myivät sen edelleen Euroop-
paan.   

– Näimme tässä mahdolli-
suuden, joka takaisi samalla 
paikallisille avokadon tuotta-
jille maailmanmarkkinahin-
nan työstään. Vuonna 2017 
sisaryhtiömme Tanzanice Ag-
rofoods perustettiin, kertoo 
Kuusisto. 

Nyttemmin Tanzanicella 
on tuotantosopimuksia yli 
300 tansanialaisen pientilan 
kanssa. 

– Kun hedelmät kypsyvät, 
sisaryhtiömme keräilytiimi 
käy keräämässä avokadot 
tiloilta ja toimittaa ne omil-
le pakkaamoilleen, joissa on 
palkattua väkeä. Työllä on 
vaikuttavauutta ympäristöön, 
sillä yksi sato voi tuoda pien-
tilalle yli 10-kertaisen palkan 
maan perustulotasoon näh-
den. Kun työstä saadaan oi-
kea hinta, perheillä on varaa 
koulutukseen sekä isompaan 
asuntoon ja autoon. Se on iso 
muutos heidän elämässään. 

– Myös avokadoliiketoi-
minta rakentui lopulta koval-
le jalkatyölle. Aluksi emme 
tienneet ketään, joka avoka-
doa ostaa tai myy. Hankimme 
tuotetuntemusta ja kiersimme 
Berliinin Fruit Logistica -mes-
suja. Aina kun avokadoa oli 
esillä, poikkesimme osastolla 

Uusia jäseniä Tyrnävän Yrittäjiin
Tyrnävän Yrittäjien jäsenmäärä on kehittynyt myönteisesti. Edel-
lisen	 lehden	 ilmestymisen	 jälkeen	 yhdistykseen	 on	 liittynyt	 15	
uutta jäsentä. Mukana on muun muassa Alisa Hägg, joka aikanaan 
toimi aktiivisesti yhdistyksessä. Nyt tuli uudestaan mukaan toi-
mintaan muutaman vuoden yrittäjyystauon jälkeen. 

Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kukkohovi on liittänyt 
jäseneksi myös toisen yrityksensä FieldRock Oy:n. 
VanahaPirtti, Ahti	Lepistö	Murrontie	30,	
Rakennusliike Virkkala Oy,  
Miika	Virkkala	Hankomiehenkuja	3,	
Matwex Oy,	Ilpo	Mattila	Muinaisranta	4	C,	
Dansmed Oy,	Markku	Siltala	Riihikartano	2,	
Jukka Junes Consultig Oy, Jukka	Junes	Miinanpolku	1,	
JH-Weld Ky, Heikki	Jurvakainen	Peuranniemi	12,	

Tyrnävän Viherpalvelut Ky,	Alisa	Hägg	Aatrakuja	10,
FieldRock Oy, Mikko	Kukkohovi	Muhostie	25,	
Tmi PARNEV,	Teijo	Parviainen	Murrontie	2	A,
HZPC Kantaperuna Oy, Mika	Kauppinen	Leppiojantie	11,
Pohjan Some Oy, Markku	Rahko	Masinistinkuja	1,	
Tmi Timo Heikura, Opintie	10,
Kuljetus Tero Hiitola,	Metsähaantie	4	a,	
Lakeuden Laskentatoimi Oy, Jyrki ja Sakari Kumpula Vanhatie 
14	C	1,	
Maanrakennus Alasuutari Oy, Jyrki	Alasuutari	Seppäläntie	2.

Jäseniä	on	tällä	hetkellä	91	ja	seniorijäseniä	5.	

Tervetuloa uudet jäsenet mukaan toimintaan!

Pitkäaikainen Tyrnävän Yrittäjien yhteistyökumppani HZPC 
Kantaperuna Oy liittyi jäseneksi viime syksynä. Toimitusjohta-
ja Mika Kauppinen lähetti yhdistyksen toimintaa hyvin kuvaa-
van perunapeltokuvan.

ja vaihdoimme käyntikortit. 
Näin kontaktiverkosto alkoi 
muodostua.

Kansainvälistä  
vihannesten ja  
hedelmien treidausta
Vaikka avokadon osuus liike-
toiminnasta kasvaa, peruna 
muodostaa silti 80-85 pro-
senttia Luonnosta Finlandin 
liikevaihdosta. 

– Peruna on meidän ki-
vijalkamme. Meillä on siinä 
paras osaaminen ja asiakkai-
ta ympäri Eurooppaa, toteaa 
Kuusisto.  

– Samalla meille on muo-
dostunut uskomattoman 
laajat verkostot Suomessa, 
Pohjoismaissa ja Euroopassa. 
Asiakkaamme tietävät tämän 
ja kysyvät usein meiltä, mikä-
li he tarvitsevat jotain muita 
hedelmiä tai vihanneksia. 
Yksi asiakas otti meihin yh-
teyttä, kun kotimainen Rubi-
nola-omenalajike oli loppu. 
Soittelin tunnin aikana kolme 
puhelua ja olemme sen jäl-
keen tehneet kauppaa ruotsa-
laisella omenalla.

– Viime perjantaina sama 
asiakas kertoi, että kaupat 
pääkaupunkiseudulla halu-
aisivat ostaa syöntikypsää 
mangoa. Kävimme speksit 
läpi, tilaus saapuu tiistaina 
ja sunnuntaina Helsingissä 
jaetaan kauppoihin syönti-
kypsää mangoa. Asia järjestyi 
miltei viikossa.

– Teimme myös juuri ensi 
syksylle sipsisopimuksen 
Liettuasta Italiaan. Italialai-
nen sipsivalmistaja halusi 
ostaa perunaa sellaiseen hin-
taa, että se ei kelvannut kes-

kieurooppalaisille tuottajille. 
Otimme yhteyttä liettualai-
seen tuottajaan, jolle hinta oli 
hyvä. Näin syntyi 1,3 miljoo-
nan kilon sopimus Veronan 
ja Milanon välimaastoon. 
Italialaiset saivat perunansa 
ja liettualaiset viljelijät tuotan-
tonsa myytyä. Kaikki voitti-
vat. Olemme verkostojemme 
kanssa yhä useammin tällai-
sessa tiedon välittäjän roolis-
sa, kertoo Kuusisto.

Uusia globaaleja  
avauksia
Luonnosta Finland perusti 
syyskuussa 2020 Alankomai-
hin tytäryhtiön, Luonnosta 
Hollandin. Yhtiön toimitus-
johtajaksi ja osaomistajaksi 
valikoitui Heero Gramsma, 
jolla oli 25 vuoden kokemus 
alalta Hollannista ja huikea 
verkosto Euroopassa. 

– Hän tuntee asiakkaat 
Belgiassa, Saksassa, Hollan-
nissa sekä tekee paraikaa 
myös portugaliin kauppaa. 
Hän on myös tehnyt kauppaa 
globaalien jättiläisten Mc-
Cain Foodsin ja Peka Kroefin 
kanssa, joille olemme itsekin 
joskus yrittäneet saada kaup-
paa. Kun Heero tuli kuvioi-
hin, meni muutama viikko ja 
meidät hyväksyttiin tavaran-
toimittajaksi, sanoo Kuusisto. 

– Seuraavaksi panostam-
me Keniaan ja Kolumbiaan 
sesonkiluontoisen avokadon 
hankintamaina. Kun Tansani-
an satokausi on maaliskuusta 
elokuuhun, Kolumbiassa se 
on elokuusta tammikuulle. 
Haluamme pystyä vastaa-
maan avokadojen kysyntään 
globaalisti ympäri vuoden. 

Se on meille olennainen juttu 
jo ihan asiakaspalvelun näkö-
kulmasta.

Koronasta  
huolimatta voittoa
Koronaviruksen myötä peru-
nan, vihannesten ja hedelmi-
en virrat eivät pysähtyneet, 
mutta ne muuttuivat radi-
kaalisti. Tällaisella on luon-
nollisesti suuria vaikutuksia 
yritykseen, joka elää näiden 
liikuttelusta rajojen yli. 

– Korona on vaikuttanut 
elintarvikepuolella kulutus-
käyttäytymiseen voimak-
kaasti. Ravintolat ovat kiin-
ni ja kaupoissakin ihmiset 
kuluttavat eri tavalla. Ta-
varavirrat rajojen yli olivat 
jatkuvia ennen koronaa. Nyt 
alkuperämaata katsotaan 
tarkemmin myös vihannek-
sissa. Meillä on esimerkiksi 
ravintola-alasta eläviä va-
kioasiakkaita, jotka eivät ole 
koronan alkamisen jälkeen 
ostaneet, vaikka sitä ennen 
asiakkuus on jatkunut vuosi-
kymmeniä, Kuusisto kertoo. 

– Vuoden 2019 8,4 mil-
joonan euron liikevaihdosta 
tultiin viime vuonna 5,8 mil-
joonaan euroon. Tämän vuo-
den liikevaihto sijoittunee 5-6 
miljoonan euron välille, josta 
koronan voi arvioida vieneen 
noin 2-3 miljoonaa. Teemme 
kuitenkin edelleen liikevoit-
toa, joten elämä jatkuu. 

– Kun korona joskus hel-
littää, olemme valmiina. 
Olemme Euroopassa erin-
omaisessa iskussa hollanti-
laisen tytäryhtiömme myötä, 
sanoo Kuusisto.
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• Raskaan kaluston B-jarrulupa
• Eberspächer ja Webaston
  testaus ja korjaus

Juha Karhula Oy
ollilantie 7 tyrnävä
Puh. 0400 581 850

• Ilmastointilaitehuollot

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

  

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.

Hällintalon pihatto/koti-
eläinpiha sijaitsee Temmek-
sen Koskelankyläntiellä, lä-
hellä 4tieltä Kestilään vievää 
tietä. 

Pihatolla on AVI:n (Alue-
hallintoviraston) myöntämä 
lupa pitää pysyvää eläin-
näyttelyä ja valvontaeläin-
lääkäri on tarkastanut eläin-
ten tilat syksyllä 2020, luvan 
myöntämisen yhteydessä.

Kaikki eläimet elävät ja 
asuvat pihatoissa, joissa niil-
lä on vapaa kulku sisään ja 
ulos isoihin tarhoihin oman 
valintansa mukaan. Ne elä-
vät lajityypillistä elämää 
omissa laumoissaan. Pihaton 
eläinlajit pystyvät asumaan 
kylmäpihatoissa ympäri 
vuoden. Talli on kaikkien 
eläinten käytössä tarvittaes-
sa.

Hällintalon toiminta pe-
rustuu eläinlähtöisyyteen. 
Jokaisella on oikeus olla 
oma persoonansa ja eläimet 
otetaan huomioon yksilöl-
lisesti. Eläimillä on tilavat 
tarhat, joissa ne mahtuvat 
leikkimään ja liikkumaan 
kaikissa askellajeissaan, omi-
en lajitovereidensa kanssa. 
Tarpeen tullen ne pystyvät 
väistämään toisiaan ja vetäy-
tymään kauemmas muista, 
niin halutessaan. Näin lau-
mat pysyvät sopuisina. Eläi-
millä on myös vapaus valita, 
lähestyvätkö ne ihmistä vai 
eivät. Tämä tarkoittaa sitä, 
että ihminen odottaa eläimen 
tuloa luokseen. Se joko tulee 
tai sitten ei.

Hällintalon pihatto/koti-
eläinpihan yrittäjä Johanna 
(Nonna) Ahola on asunut 
Temmeksellä vuodesta 2010. 
Siikajoen Saarikoskelta ko-
toisin oleva Nonna asui aluk-
si viisi vuotta Temmeksen 
kylällä. Nykyisen paikan hän 
hankki vuonna 2015. Hevos-
tenhoitajaksi Ruukissa vuon-
na 2013 valmistunut Nonna 
oli hankkinut ensimmäisen 
hevosensa vuotta aiemmin.

Hällintalon pihaton hän 

Temmeksellä 
on hyvä elää ja yrittää

perusti vuonna 2018, aluksi 
hevosten pihatoksi. Koronan 
vuoksi tämä toiminta hiipui 
ja pihaton toimintasuunnak-
si vaihtui kotieläinpihatto.

-Meillä on 7,5 hehtaaria 
maita, joille halusin hyöty-
käyttöä, eläinten ehdoilla 
toimivalla tavalla. Niinpä 
rakensimme eläinten aita-
usten ympärille polun, jossa 
on helppo liikkua ja tutustua 
eläimiin.

Eläimiin pääsee tutustu-
maan opastetuilla kierrok-
silla, joiden aikana Nonna 
kertoo eläimistä ja vastailee 
kysymyksiin. Myös eläinten 
ruokintakierroksia on järjes-
tetty. Muutoin eläimiä ei saa 
ruokkia. Myös omatoimisesti 
eläimiin pääsee tutustumaan 
aukioloaikojen puitteissa, 
pientä pääsymaksua vas-
taan.

-Pääsiäisen aikaan vie-
railijoita oli naapuripaikka-
kunnilta, kuten Lumijoelta, 
Paavolasta ja Oulusta. Toi-
vottavasti myös oman paik-
kakunnan asukkaat löytäisi-
vät meille, olemmehan mitä 
parhain päiväretkikohde, 
Nonna toteaa.

Itse hän tunnustautuu 
oman paikkakunnan palve-
luiden käyttäjäksi ja sanoo 
arvostavansa Tyrnävän pal-
velutasoa.

-Terveys- ja sosiaalipal-
velut ovat erinomaisella ta-
solla, samoin Temmeksen 
kyläkoulua arvostan korke-
alla. Pienessä kyläkoulussa 
pystytään huomioimaan op-
pilas yksilönä ja koulun yh-
teisöllisyys on säilyttämisen 
arvoista.

Nonna Ahola suunnitte-
lee kesäksi pienimuotoista 
kahvilatoimintaa Hällin-
talon pihapiiriin ja toivoo 
Hällintalosta muodostuvan 
tukikohdan vaikkapa eläin-
avusteisten terapiakurssien 
pitämiselle.

-Lampaat ja ponit sovel-
tuvat erinomaisesti terapia-
käyttöön, hän toteaa.

Nonna ja Sasu Ahola sekä Taika kissa kotieläinpihan reitillä.

Hällintalon pihaton/kotieläinpihan toiminta perustuu eläinten 
kaikin puolisen hyvinvoinnin huomioimiseen.

Suomenvuohi rupukeilla on tilaa elellä omaa elämäänsä.

Lehmiin pääsee tutustumaan lähietäisyydeltä.

Tyrnävän ja Temmeksen 
hän toteaa olevan koti, jossa 
hän viihtyy ja haluaa jatkos-

sakin harjoittaa yritystoi-
mintaansa eläinten ehdoilla.
MTR
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Oulun Hirsiset Oy
Välirinne 8
90940 Jääli

050 470 3112

www.hirsiset.com

Loppuelämän koti Tyrnävälle

Keiskanrinne 2
90830 Haukipudas
P. 040 701 2443

Ammattitaitoiset maanrakennustyöt
pyörä- ja tela-alustaisilla kaivinkoneilla

pu. 040 5470 890

Tyrnävän kirkolta Muhoksen 
suuntaan, Hirvelän ja Koti-
halmeen väliin kohosi hel-
mikuun paukkupakkasissa 
ja lumimyrskyissä hirsitalon 
runko ja kuukautta myöhem-
min autotalli. Taloa rakennut-
tavat Hanne ja Ville Bräysy, 
jotka suunnittelevat muuttoa 
uuteen kotiin syksyllä. 

Uuden kodin rakentami-
nen tuli ajankohtaiseksi per-
heen kasvettua ja nykyisen 
kodin tilojen käydessä lähi-
vuosina epäkäytännöllisiksi. 
Selvää oli, että Tyrnävällä ja 
kirkonkylän tuntumassa per-
he halusi tulevaisuudessakin 
asua. Nykyinen koti sijaitsee 
aivan kirkonkylällä ja palve-
lujen äärellä haluttiin pysyä.

Bräysyt olivat katselleet 
myynnissä olevia kohteita, 
mutta mieleistä, perheen tar-
peita vastaavaa taloa ei ollut 
tullut kohdalle. Myös kunnan 
tonttitarjontaa oli tarkasteltu. 

-Kun saimme kunnasta 
vihreää valoa ajatuksellem-
me lohkoa meille tontti Villen 
lapsuudenkodin maista, oli 
selvää, että tähän rakenne-
taan loppuelämän koti, Bräy-
syt kertovat. 

Kun päätös kodin rakenta-
misesta oli tehty, hirsitalon va-
linta oli itsestäänselvyys. Ville 
on aina haaveillut hirsitalosta, 
onhan se turvallinen ja luotet-
tava ratkaisu. Taloa lähdettiin 

suunnittelemaan omien luon-
nosten pohjalta yhdessä oulu-
laisen Hirsiset Oy:n kanssa. 
Yhteistyö oli luontevaa, kun 
yritys oli Villelle tuttu isänsä 
puusepänverstaan yhteistyö-
kumppanina.

Lapsiperhearjen ja töi-
den rinnalla avaimet käteen 
-toteutus tuntui Hannesta ja 
Villestä helpoimmalta, vaik-
ka muunkinlaisia ratkaisuja 
mietittiin. Pystytyksestä ja 

rakennustöistä vastaa alusta 
loppuun oululainen TeK-
rakennus. Aivan kaikkea 
ei kuitenkaan ole muiden 
tehtäväksi annettu. Villellä 
on osaamista ja kokemusta 
puusepäntöistä, joten hän 
suunnittelee ja valmistaa itse 
esimerkiksi kaikki uuden ko-
din kiintokalusteet. 

-Olemme perhekeskeisiä. 
Viihdymme paljon kotona, 
mutta myös isovanhemmat ja 

muu lähisuku ovat vahvasti 
läsnä arjessamme. Ensi syk-
systä lähtien Tyrnävällä asu-
vat läheisemme ovat kaikki 
kivenheiton päässä meistä. 
Kyllä se mieltä lämmittää, 
että lapset saavat rakentaa 
majaa samoille maille kuin 
isänsä ja pappansa omassa 
lapsuudessaan, Bräysyt to-
teavat. 

Tyrnävä Yrittää -lehti

Hirsitalon valinta oli Hanne ja Ville Bräysylle itsestäänselvyys. Se on heidän mielestään turvallinen 
ja luotettava ratkaisu.

 www.
yrittajat.fi/

liity

INSINÖÖRITOIMISTO
 JA 

LVI -JÄRJESTELMIEN 
TUKKUTOIMITTAJA
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Tyrnävällä monipuoliset asumismahdollisuudet 
Lakeuden	peltojen	äärellä	elää	vajaa	7000	
tyrnäväläistä, joista lähes puolet ovat alle 
15-vuotiaita.	Pottupitäjänä	tunnetuksi	tul-
leen Tyrnävän erityinen piirre ovat omalei-
maiset kylät ja niiden aktiiviset kyläläiset. 
Kyläyhdistysten ja aktiivisten kyläläisten 

toimesta on mm. kehitetty ulkoilumahdol-
lisuuksia niin Markkuulla kuin Murrossa ja 
kunnostettu Väinölän historiallinen kiinteis-
tö Temmeksellä. Markkuu sai viime syksy-
nä työstään myös valtakunnallisen Vuoden 
kylä -tunnustuksen. Kirkonkylän helmi on 

historiallinen meijerialue, jossa toimii niin 
kirjasto kuin kolmatta vuotta etälukio. Lap-
sirikkaassa kunnassamme toisen asteen 
koulutusmahdollisuus on otettu nuorten ja 
heidän perheidensä parissa kiitollisena vas-
taan.

Tilaa asua ja elää, 
luonto ja palvelut lähellä 

Tinja Pesosen ja Kyösti 
Kyllin koti sijaitsee Korka-
lantien varressa Tyrnävän 
Markkuun kylällä. Maise-
mat ovat mitä parhaimmat, 
on aavaa peltoa sekä metsää. 
Kun kurkistelee talon eri 
puolen ikkunoista ulos, niin 
maisemat vaihtuvat, tähän 
paikkaan on kyllä helppo 
ihastua. Ja niin ihastuivat 
Tinja ja Kyöstikin, eivätkä 
olleet ainoita, sillä kyseisestä 
talosta olivat muutkin kiin-
nostuneet. 

-Sai käydä pientä kilpai-
lua, että tämä saatiin. Täällä 
on tilaa asua ja elää, luonto 
lähellä sekä nopea mennä ja 
tulla, joka suuntaan, ei ihme, 
että paikka kiinnosti muita-
kin.  

Tinja on kotoisin Oulusta, 
mutta haaveillut kauan jo 
maalle muutosta. Kyösti on 
taas syntyisin tyrnäväläinen, 
mutta välillä asunut Kem-

peleessä. Viime vuoden elo-
kuun lopulla Tinjan haave 
siis toteutui ja he muuttivat 
maalle. Kyöstinkin oli help-
po palata kotikuntaan, kun 
tietää ja tuntee paikat. 

Pariskunta on ollut tyy-
tyväinen asuinpaikkavalin-
taan. 

-Markkuu on todella lä-
hellä kirkonkylää ja tarvitta-
vat palvelut löytyvät läheltä. 
Täällä on aivan mahtava 
luonto sekä paljon metsä-
reittejä, jossa kulkea pyö-
räillen tai kävellen. Talvisin 
hiihtoladut lähtevät läheltä 
ja kesäisin löytyy upea uu-
distettu uimapaikka akti-
viteetteineen ihan läheltä. 
Kirkonkylältä saa tarvittavat 
kauppapalvelut, jota arjessa 
tarvitsee sekä todella hieno 
kirjasto, jossa tulee käytyä, 
toteavat Kyösti ja Tinja. 

Kyösti harrastaa metsäs-
tystä ja Tyrnävä tietenkin 

tarjoaa tähän loistavat mah-
dollisuudet. Tinja on keren-
nyt tutustua myös kunnan 
kuntosaliin ja kyllähän siel-
lä ihan hyvin voi treenata, 
mutta toki olisi kiva, jos Tyr-
nävällekin tulisi vaikka uusi 
kuntosali taikka laitteita 
hieman päivitettäisiin. Käyt-
täjiä luulisi olevan. Murron 
kuntoportaita pitkin on tul-
lut myös joskus treenailtua. 

Etäisyydestä tulee kes-
kustelua. Varsinkin Tinjan 
ystävät ovat hieman ihme-
tellee matkaa, miten kauka-
na asutaan. Mutta vastaan, 
että mistä kaukana asumme? 

-Meillä on lähellä kaikki 
mitä tarvitsemme ja tästähän 
menee vain noin 30 minuut-
tia Ouluun, jonne päivittäin 
molemmat kuljemmekin 
töihin. Olen katsonut myös, 
että tarvittaessa pääsen bus-
sillakin kulkemaan ihan työ-
paikkani eteen, mutta sitä en 

Kyösti Kylli ja Tinja Pesonen 
ovat tyytyväisiä uusia

 asukkaita yhdessä koiriensa 
Viirun (edessä) ja Pikun 

kanssa Tyrnävän 
Markkuun kylässä. 

Kuulumisia vuoden 2020 kylältä Markkuulta
Markkuun kylä sai vuonna 
2020 hienon tunnustuksen 
aktiiviselle toiminnalleen 
tultuaan valituksi valtakun-
nalliseksi vuoden kyläksi. 
Suomen Kylät ry:n valinta-
raati vakuuttui erityisesti 
kylän vahvasta yhteisölli-
syydestä ja aktiivisuudesta 
lasten ja nuorten toiminnassa 
sekä halusi antaa tunnustus-
ta myös talkoiden voimalla 
tehdylle vapaaehtoistyölle. 
Valintaraati totesi lisäksi, 
että ”Markkuussa tehdään 
esimerkillisesti monipuolista 
kyläviestintää, jonka kautta 
tehdään tutuksi kylillä asu-
mista ja nostetaan esille kylän 
tarjoamia mahdollisuuksia.”

Markkuun Seudun Ky-
läyhdistys on parantanut 
alueen virkistys- ja liikunta-
mahdollisuuksia hyödyntä-
mällä monipuolisesti han-
kerahoituksia. Esimerkiksi 
Mahdollisuuksien Markkuu 
-hankkeessa kunnostettu 
Markkuun luontopolku pal-
velee kävijöitä uudistetuin 
opastein ja palveluvarustein. 
Kesäkauden palvelutarjontaa 
täydentävät ampumaradan 
uimapaikalle ja sen lähiym-
päristöön toteutetut frisbee-
golfrata, kotalaavu, leikkivä-

lineet ja uimalautta. 
Markkuun entinen kou-

lu on tärkeä toimintakeskus 
kylällä. Kyläyhdistys jär-
jestää siellä muun muassa 
säännöllistä kerhotoimintaa 
lapsille ja kehonhuoltoa ai-
kuisille. Iso joukko kuntalai-
sia ja kauempaa vierailijoita 
on saanut nauttia erinomais-
ten yhteistyökumppaneiden 
kanssa järjestetyistä tapah-
tumista kuten joogaillat, lin-
tuilta, luontokuvanäyttely ja 
ikimuistoiset Juha Hurmeen 
luotsaamat Elämän ihmeel-
lisyys -iltamat vuonna 2019. 
Kyläyhdistyksen koululle 
hankkimat AV-laitteet moni-
puolistavat edelleen koulun 
käyttömahdollisuuksia esi-
merkiksi kokousten ja juhlien 
tapahtumapaikkana. 

Yhteistyötä tehdään mie-
lellään eri tahojen kanssa. 
Uusia tuulia tuovat keväällä 
lähialueen yrittäjän kanssa 
toteutettava alpakkaretki 
luontopolulla ja kesälle on 
suunnitteilla jo perinteeksi 
muotoutuneet Kulttuuri-
kekkerit. Kylän palveluiden 
säilyttämiseksi ja kehittä-
miseksi on parhaillaan työn 
alla Markkuun Seudun Ky-
läyhdistyksen ja Tyrnävän 

Niittypäivä -tapahtuma  yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä partiolippukunta Pohjolan Pirteät ry:n kanssa vuonna 
2018. Kuva: Marika Laurila

ole vielä hyödyntänyt. Hel-
posti Oulusta tai Kempelees-
täkin menee ihan sama aika 
kulkemiseen. Meiltä pääsee 
näppärästi nelostielle, olipa 
menossa pohjoiseen taikka 
etelään. Mahtavaa on asua 
myös vuoden 2020 kylässä. 
Kiitokset siitä kuuluu aktii-
visille kyläläisille, jotka ovat 
kehittäneet kylää yhdessä. 
Vielä ei ole ehtinyt toimin-
taan mukaan, mutta var-
masti johonkin osallistutaan 
omien aikataulujen puitteis-
sa, toteaa Tinja.  

Annukka Suotula 

kunnan yhteistyömalli, jota 
tullaan soveltamaan jatkossa 
myös muilla Tyrnävän kylil-
lä.

Tervetuloa 
tutustumaan 

Markkuuseen ja 
sen toimintaan!

www.markkuu.fi 

www.facebook.com/ 
markkuunkylayhdistys

Markkuu Vlog (YouTube)

Marika Laurila, 
Niina Rahkila 
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TYRNÄVÄN PUTKIRAKENNUS OY
LVI-TYÖT
URAKKA- TAI LASKUTUSTYÖNÄ

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

Suksitie 6, 91800 Tyrnävä
Puh. 08 563 8050

Matinollintie 5 A 91800 Tyrnävä
Jari Matinolli

puh. 0400 685 139

Oulun Seudun Sähkön rooli seudun kehityksen ja toimivan arjen 
mahdollistajana on jatkunut jo 100 vuoden ajan. Tänä päivänä 
tuomme toimialueemme asukkaille hyötyä ja hyvinvointia sähkön, 
lämmön sekä valokuidun muodossa.

Juhlimme 100-vuotista taivaltamme yhdessä jäsentemme kanssa 
toteuttamalla 100 arjen hyvää tekoa. Etsimme nyt kohteita arjen 
hyville teoille – jätä meille ehdotuksesi!

Jäsenille 
parasta arkeen jo 
100 vuoden ajan

oss.fi/100arjenhyvaatekoa

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

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

KEVÄTISTUTUKSIIN

Biolan pUUTArhAkALkki
rAkeinen 25 g
Biolan Puutarhakalkki sovel-
tuu kalkitusaineeksi maan 
liiallisen happamuuden pois-
toon kaikkialle puutarhaan:
- nurmikentille
- vihannesmaalle
- kukkapenkkeihin
- turve- ja multaseosten 
kalkitukseen 

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. 

1490
säkkiä

650
säkki

Green Care 
pUUTArhAn keväT 10 kg

Suosittu lannoite kaikille pihan ja puutarhan 
kasveille. Auttaa kasveja voimaan hyvin ja 
kukoistamaan Suomen vaihtelevissa oloissa. 

1990
säkki

Korkealaatuinen ja 
kestävä multa kaikille 
puutarhan kasveille.

1000
5 säkki

Green Care 
pUUTArhAmULTA 40 l

Aito kivennäislan-
noite, joka sisältää 
tasapainoisesti kaik-
kia puutarhakasvien 
tarvitsemia ravinteita.

mEIlTÄ ESKaroN 

UlKomaalITmEIlTÄ myöS hENKIlö-
NoSTIN VUoKrallE

Tarjoukset voimassa 
30.4.2021 asti.
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